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سلسلة مقاالت تبحث يف ظروف نشأة املقاومة 

بوصف الجیش الحّر املسّلحة يف سوریا بعد الثورة، 

بنی ويف عمومّیات معاني وأصول وعنوانها األّول واألبرز، 

ات هذه املقاومة. وتنظر يف مقّومات شرعّیتها، وموّلد

انقسامها املعند یلع املعالجة. ويف حرکاتها 

 وأطوارها.
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 نی السیاسّي للجیش السورّي الحرّ الباب األّول: يف املع

 الشتباٍك متغاير الشّدة
ً
ى أصابت؛ ��يئة

ّ
لت متالزمة إن�ار وجود ا�جيش ا�حّر، م�ى تظاهرت، وأ�

ّ
ِردة، مث

ّ
ط

ُ
مع   باملالحظة امل

ْوِلَد  مجتمع الثورة، بوصفھ
َ
راوُح ب�ن اإلبادة أو القتل   امل

َ
واملوئل، اشتباٍك صورتھ ممارسات عنفّية ضّد هذا ا�جتمع ت

 الواسع، والتداب�� القمعّية أو املشادات الكالمّية.

1 
، وإن�اٍر لسورّ��ن يمكُن لهم أن  ّوُل املنكر�ن أ

ً
 ع�� إن�اره للثورة بداية

ً
ا أصال

ً
وجوَد ا�جيش ا�حّر نظاُم األسد وإعالمھ، و�ان اإلن�ار معطوف

"ال  يقولوا لھ: ال، أو هذا غلط وهذا صواب؛ إعالم النظام وكتبتھ، ورأسھ وأذنابھ؛ �انوا يقولون عند خروج مظاهرة �� مدينة أو بلدة:

 �حمالت "التطه��" و"التطو�ق والتفتيش"، ثّم �� مرح
ً
لة �عرفها!" أو "ال �عرف إن �انت تقع �� سور�ا!"، و�ان ذلك �� حقيقة األمر مقّدمة

� الحقة ل�جمات اإلبادة والت�ج��. واملنكرون الداعمون لنظام األسد ك��، من �ساٍر و�م�ن، من حزب حسن نصر هللا اللبنا�ّي الشي�ّ� إ�

 ،
ً
ُم�ِحًقا دمشق  جمعّيات و�خصّيات عر�ّية وأ�جمّية، وأشّدهم غلواًء �ان سّيد النظاِم، النظام اإليرا�ّي، والذي أنكر وجود سور�ا جملة

 بأشيائھ. 

ھ أنكر حقيقة إم�انّية قيام ثورة عليھ، وحقيقة أن يقول لھ سورّي "ال"
ّ
 نظام األسد أنكر وجود ا�جيش ا�حّر ألن

 

، ومن فئات أخرى ثانًيا؛ يختلط عندهم اإلن�ار  ، يبدو ��، �� طبيعة وثّمة فرٌق 
ً

اإلن�ار ب�ن هؤالء، فعناصر النظام األسدّي، من العلوّ��ن أّوال

ازعھ ملسالك معّ��ة عن آلّيات دفاعّية فرو�دّية؛ هذا العنصر ال ير�د تصّور من ين املبّ�نالوا�� القصدّي املعّ�� عن الك�� والغطرسة باإلن�ار 

مقتناياتھ (سور�ا ومجتمعها)، و�رفض االع��اف بخسار��ا أو بإم�انّية خسار��ا، و�ذهاب زمنھ، و�خاف حقيقة أّن دوره يتال�ىى (شبح 

ل ذلك أيًضا وسيلة دفاعّية ل�حّد من هروب أو ا�شقاق عناصر جيشھ 
ّ
الثورة، شبح األك��ّية)، و�النسبة للنظام األسدّي ك�ّل يمث

وأّما إن�ار إيران وحزب هللا و�قّية الذين �عملون من م�اتب خارج سور�ا، والذين ال �ع����م هواجس   وقّوتھ وشرعّيتھ. فاضمحالل عدده

 معزوٌل معّ�ٌ� عن ا
ٌ

لعتّو ا�خوف والقلق ومشاعر النقص والك�� املركّبة القديمة حيال بقّية م�ّونات الشعب السورّي؛ فهو إن�اٌر  واٍع هادف

  رفة.الكب��  وال�ج

ا، و�� ا�حالت�ن يتجاوزان و�� ا�حالت�ن ي�ون غرض هذا  الناس املنتفض�ن ع�� نظام  الغرُض واألثُر، ا�جيَش ا�حّر، إ��  ،اإلن�ار سياسي�

شرعن الح
ُ
ا، و�التا�� إعطاء مجتمعا��م اسماء وصفات � ًقا األسد. وأع�ي بالسيا�ىّي؛ شطَب حّقِ هؤالء الناس بالتعب�� عن أنفسهم سياسي�

ا كتجر�ة أو��، و�� حال فشلها إللغاء وجودها �� امل�ان الذي ي�ون لها فيھ قّوة سياسّية، وهذا  استخدام العنف ضّدها لكتمها سياسي�

 يف�ىي إ�� القتل أو الت�ج�� أو ا�حصار أو البع��ة وتقطيع األوصال.

ل�حرب، أي ش��ة حيال ما ي��؛ لم يكن إن�ار وجود  وا�خامسللثورة   السادسيجب أن يبدو ذلك وا�ًحا، فلم �عد لدينا اليوم، �� العام 

، عبارة عن جماعات مقاتلة تدافع عن مجتمعا��ا ذات 
ً

ھ، مثال
ّ
ا حول توصيف هذا التشكيل، بمع�ى رفض توصيفھ بأن

ً
ا�جيش ا�حّر اختالف

بة ع�� هذا ا�حّق السيا�ىّي، بل �ان رفضھ ورفض مجتمعاتھ مطلًقا، ولم تتوقف بالنتيجة
ّ
ة   األفعاُل امل��ت

ّ
ذلك ع�� املقاتل�ن، بل طالت �اف

 لوجود مجتمعات املناطق املنتفضة، والدليل تّم تدم�� هذه املناطق ع�
ً

� أفراد ا�جتمع ا�حاضن، �سائھ وأطفالھ وضعفائھ، لقد �ان تجاهال

ى مع قول املنكر�ن كذًبا أّن عناصر أجنبّية �� من تقاتل، أو وتفق��هم، ح� نحٍو واسع كنتيجة منطقّية، وت�ج�� أهلها أو قتلهم أو تجويعهم

 أّن أفراًدا معزول�ن يحملون السالح.
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2 
ع�� أرضّية تواجدها السيا�ىّي العسكرّي القديم؛ أعاَد طرح قضّية الوجود  2015سبتم��  30أعاد التّدخل العسكرّي الرو�ىّي املنطلق منذ 

بل ووجوده ع�� األرض كتشكيل مقاتل، وانتقل هذا ال�جال إ�� مستوى قادة ووزراء ب�ن مثبت ومؤكّد ع��   ال، . السيا�ىّي ل�جيش ا�حّر 

وآخر ناٍف، �� حلقة من حلقات س�� أطراف عداؤها قديم سابق لتصفية حسابا��ا ع�� مساحة سور�ا ومساحة أجساد السورّ��ن  دوره 

تقودها م�اتب �عيدة ال يخسر قاد��ا شيًئا. وإذ اس��لت موس�و أو�� ضر�ا��ا ا�جوّ�ة بقصف وأحالمهم، وتحو�ل ا�حرب إ�� حرب بالو�الة 

 إّياها �عملّيات برّ�ة �� مناطق انتشاره، هو ال غ��ه، ر�ف حماة الشما�ّ� (�عمل جيش ال
ً
نصر مقّرات ومناطق ا�جيش ا�حّر با�خاّصة، م�حقة

ف حلب ا�جنو�ّي (تدافع فصائل من ا�جيش ا�حّر  كث��ة)، فقد عملت نظًرا الل��اما��ا وفصائل و�شكيالت أخرى من ا�جيش ا�حّر) و�� ر�

تقال الدولّية �ش�ل مواٍز  ع�� انتقاء واستدعاء �خصّيات تّد�� �� �ل مّرة أّ��م "مّمثلون ل�جيش ا�حّر" وأّ��ا تتفاوض معهم من أجل "االن

ا للنظام وإيران الذين يرفض
ً
ان ح�ى اآلن محادثة أّي �خصّية منھ، وإْن �انت مزّ�فة. إّن هذا ال�جال �عكس أهمّية السيا�ىّي"، وهذا خالف

 �حّقة �� الدفاع عن وجوده وقضّيتھ. لقد قال 
ً

  �جتمع الثورة، ممثال
ً

وز�ر املع�ى السيا�ىّي الراهن واملستقب�ّ� ل�جيش ا�حّر بوصفھ ممثال

ھ تمهيد خارجّية روسيا: أين هو ا�جيش ا�حّر، ال وجود لهذ
ّ
ا التشكيل، أرو�ي أنظر إليھ؛ وال جرم أّن هذا اإلن�ار إن�ار غطرسة، وال جرم أن

 بحّق الناس عموًما من املناطق الثائرة.
ً

  ملذابح، وقعت فعال
 

 طمٍس مقصود وموّجھ لطبيعة ما يحدث �� سور�ا منذ ر�يع 
ُ
 2011إن�ار وجود  ا�جيش ا�حّر هو �� جوهره عملّية

ل الوحيد للشعب السورّي، وإّن تواجده"قال رئيس وزراء تركيا: من جهة أخرى، 
ّ
��   نحن نرى أّن ا�جيش السورّي ا�حّر هو الكيان املمث

 لس�ان
ً
النرى أحًدا يضطر للفرار، ع�� عكس النظام السورّي  �� تلك املنطقة، ومهما سيطروا ع�� أراٍض داخل سور�ا، منطقة ما �عطي ثقة

هرً�ا منھ، وع�� عكس تنظيم الدولة ووحدات  منطقة ما يضطر العرب الذين �ش�لون األغلبية السنّية إ�� الن�وح الذي حينما �سيطر ع�� 

، و�شرت ا�خارجّية ال��يطانّية �عر�فا��ا عن "املقاتل�ن املعتدل�ن" بمناسبة التّدخل الرو�ىّي؛ وما �عني�ي هنا ليس فرز "حماية الشعب

عّية وجود ا�جيش ا�حّر  عند اآلخر�ن، ما �عني�ي بالضبط، هو هذه ا�حقيقة م��ايدة الرسوخ؛ إّن دأَب املواقف وال البحث عن دليل وشر 

ما يمثل �� ك��ھ  �شو�ً�ا  أو  طمًسا لطبيعة ما حدث و�حدث منذ ر�يع 
ّ
 2011  روسيا ومن قبلها األسد وإيران ع�� إن�ار وجود ا�جيش ا�حّر؛ إن

 إعطاء شرعّية لوجود األس
َ
ل من جهة أخرى الورقة التأسيسّية ُ�غية

ّ
د ولإلحتالل�ن اإليرا�ّي والرو�ىّي، وهذا (�عر�ف طبيعة ما حدث) يمث

 لتوظيف األطراف ا�ختلفة ل (ما حدث) لتحقيق مصا�حها ا�ختلفة.

 الثورة �� ا 
َ
 مع تار�خها �� اإلن�ار ، والذي راح �حّيتھ شعوٌب وُهوّ�ا��ا ا�حضارّ�ة  �� آسيا الوسطى، طبيعة

ً
�حدث أنكرت روسيا، متوافقة

.
ً
، فأنكرت ا�جيش ا�حّر، ف�ي ترتكب اليوم مجازر فظيعة

ً
 السورّي، وأنكرت أّن املؤّسس�ن ل�حدث سورّ�ون أصال

 

3 
ا مع إظهار وت�خيم وجود وأدوار فاعل�ن أخر ، و�صرف ومّما ال يحتاج مّ�ي ك ث�� كالٍم  إلجالئھ هو أّن متالزمة اإلن�ار هذه ترافقت ترافًقا جلي�

وء النظر عن تقييمنا �خلفّيات وخطابات وأدوار ومسالك هؤالء الفاعل�ن، وأر�د هنا ا�حار��ن لنظام األسد وحلفھ، فإّن جعلهم �� بؤرة الض

ل حبل النجاة دوًما كفاعٍل 
ّ
ھ �عتقد �عمق بأّن هذا يمث

ّ
ل ثابًتا �� سياسة حلف النظام، ألن

ّ
ا للواقع تماًما، مث

ً
شبھ وحيٍد أو  مهيمٍن، خالف

 إّن شرعّيتھ وديمومتھ تأ�ي من موقعھ ا�حساس �� املنظومة الدولّية  ملا لسور�ا من أهمّية جيوسيا
ْ
سّية؛ الوحيد لھ من ا�جتمع الدو�ّ�، إذ

األسد وحلفھ أدر�وا منذ وقت مبكر أّن الثورة عميقة وأخ��ة، لذلك سعوا �خلق توازنات جديدة تضمن لهم موضع قدٍم �� ما �عد نظام 

املرحلة ا�حاّدة، و�ان منطلق سع��م هو خلق م��رات �غي�� الديمغرافيا ع�� القتل والت�ج��؛  ف�ان إظهار  دور "القاعدة" وطمس دور 

 مركزّ�ة ��دف لشرعنة استباحة دماء وحقوق وأحالم مالي�ن السورّ��ن."ا�جيش ا�حّر" عمليّ 
ً
 مديدة

ً
 ة

ا مع ما سبق، �ان هؤالء الفاعلون، وإْن اختلفت أسالي��م وحيلهم وأهدافهم، فقد أجمعوا ع�� هذا اإلن�ار الطامس، 
ً
ومن املنكر�ن، ر�ط

 وهم تنظيماٌت، أو  دون التنظيمات من جماعات وأفراد. ولقد اس�
ً
�دفوا بالنكران ا�جيَش ا�حّر  فصائَل و�شكيالت، واس��دفوه حالة
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 ملقاومٍة يمكن بناء أ�ساق سياسّية وتنظيمات بحماي��ا، أو حولها، ألّ��ا بزعمهم "غ�
ً
 نواة

ً
، وكذا أعماال

ً
ى، واس��دفوه أصوال � شرعّية" ومس��

ة وحّجة االس��داف أّدى إ�� اختالف م
ّ
.  وإّن اختالف عل

ً
��راتھ، وأنتج �شا�ً�ا معت�ً�ا  �� التصرفات حيال املس��دف ��ذا اإلن�ار، خ��نا أصوال

ھ تحالفات ضمنّية، أو تقاطعات مصا�ح أو اخ��اقات، أو أمراض موروثة أو منقولة
ّ
 ذلك �� مواطن عديدة و�� أزمنة مختلفة، وشعرنا بھ و�أن

الذين أقرب إليھ أنكروا شرعّية  املظاهرات والطرائق ا�حديثة �� النشاط من السلطة القديمة الفاسقة؛ فتنظيم الدولة اإلسالمّية و 

السيا�ىّي من دعوات الستقالة الرئيس، و�غي�� النظام، وتحكيم الصناديق، وتداول السلطة، وتقسيمها ع�� مؤّسسات، وفصلها عن أفراد 

هم هذا حالٌل وهذا حراٌم بزعمهم، وهذا ذوي امتيازات، وأرى أن نق��ب من هذه الفكرة �عنف ودون تردد؛ الشرعّية �
ُ
� هذا السياق �� قول

 قبل �ّل �ىيء، كما يرو��ا �عب�ً�ا عن قبوٍل بـ "تحكيم الديمقراطّية"، أي تحكيم غ�� ما أ
ً
نزل التنظيم ومن �� حكمھ يرون املظاهرات ميوعة

 إّن وضوَح متوالية ما ي��تب ع�� 
ّ

 يمكن االستطراد �� ذلك، إال
ْ
مثل هذا ا�حكم من نظرٍة إ�� ا�جتمع السورّي ك�ّل، وح�ى إ�� مجتمع هللا، وإذ

؛ أنكر تنظيُم الدولة ا�جيَش ا�حّر  واصًفا مقاتليھ باملرتّدين عطًفا ع�� إن�ار 
ً
ه لشرعّية الثورة خاّصة؛ يجعل�ي أنتقل للفكرة التالية مباشرة

ا  ثورة الناس كطر�قٍة ل�خروج ع�� ا�حاكم ال ل�خروج، وعطًفا ع�  يتّفق مع النظام عياني�
ْ
، وهو إذ

�
� عّده ا�جتمَع الثائر فاسًقا أو �افًرا أو ضاال

ا �� مرجعّية منح ألقاب الشر�ّ� وغ�� الشر�ّ� ومآالت ذلك، هذا إْن صّدقناه �� ادعائ ھ يختلف نظر��
ّ
 أن

ّ
اتھ النظرّ�ة، �� إن�ار هذه الشرعّية، إال

 
ً
ب ع�� إن�اره مقاتلة

ّ
 نالت بالضرورة من مجتمعات الثورة ومن ناشط��ا �� ا�جاالت ا�ختلفة، ألّن و�النظام ترت

ً
 ل�جيش ا�حّر ، مقاتلة

ً
 عنيفة

ن ا
ّ

لتنظيم ا�جيش ا�حّر م��ا وف��ا ببساطة، ف�ان التنظيم، ح�ى تار�خھ، القاتل الثا�ي �عد األسد وحلفھ، وامل�ّجر الثا�ي، وما هو أخطر  تمك

قة بمناهضة األسد، و�ان الطامس اللع�ن  لطبيعة من اخ��اق صفوف املقاتل
ّ
�ن ع�� نحٍو واسع وعميق، ف�ان املا�خ  األّول للسياسة املتعل

  الثورة.

 خروج الناس ع�� نظام األسد، ال ا�خروج، حيث عّد 
َ
ھ انكر طر�قة

ّ
املظاهرات وما  أنكر تنظيُم الدولة ا�جيَش ا�حرَّ ألن

 ع�� عدم شرعّية
ً

 دليال
ً
ھ دعا إ�� نظام سيا�ىّي  حدث بداية

ّ
 ع�� عدم إسالمّية مجتمع الثورة ألن

ً
طر�قة ا�خروج، ودليال

 بوسائل حديثة

قھ بإن�ار شرعّية وطبيعة الثورة ومجتمعها، مع 
ّ
�عم، لقد تطابقا، النظام والتنظيم، من حيث طبيعة وجذرّ�ة اإلن�ار ل�جيش ا�حّر و�عل

ھ معتمد �� املنظومة الدولّية اختالفها �� تأصيل ال "ال شرعّية" هذا؛ 
ّ
ل الدولة الوطنّية  ا�حديثة، وألن

ّ
ھ ممث

ّ
فاألّول يمنح ألقاب الشرعّية ألن

ھ ضّد �ّل هذا بوصفھ الطائفة ال�ي ع�� ا�حّق املعت
ّ
ا كحامي للعلمانّية واألقلّيات، والعتبارات أمنّية وظيفّية ز�ائنّية، والثا�ي ألن مدة حصر��

الكتاب والسّنة وقول هذا باطٌل وهذا حّق عن هللا ورسولھ. ولقد �شا��ا �� أحد أبرز م��رات ووسائل الطمس لقراءة وتفس�� نصوص 

والتشو�ھ، وهو  قذف ا�جيش ا�حّر  بمساوئ األخالق، ثّم ر�ط املسالك السيئة مع التأصيالت السابقة من خالل من�جّية فاسدة وفاسقة، 

الثّوار، حيث ت�ون أسواء التصرف والسلوك لألفراد م��ًرا للقدح �عدالة القضّية و�شرعّية الدفاع والوصول بالنتيجة إ�� تجر�م الثورة و 

رجھ ا�خاص �� حالة التنظيم؛ واملدافع األّول الذي قّدمتھ أحياء الثّوار  من دموعه
ُ

ا ودما��ا ع��ا بالتا��، و�أّي طر�قٍة للدفاع ال تصّب �� خ

 معّ�ً�ا عن "حالة مقاومِة" مجتمعات تر�د اال�عتاق من بطش وتنكيل أجهزة نظام األسد املنفلتة الضار�ة.�ان طالئَع ا�جيش ا�حّر، بوصفھ 

ا (غ�� موجود)، وإن�ار الدور الفاعل 
ً
إن�ار املنكر�ن ا�ختلف�ن أنتج أساليب متشا��ة، و�ان منھ إن�ار الوجود مطلق

ا أو انتقاًصا)، أو إن�ار طبيعة الوجود والفاعل
ً
 ّية (�شو��هما)(مطلق

ل جذرّ�ة، �عضهم قر�ب من النظام و�عضهم قر�ب من  ،لكن ما يبدو ملفًتا هو 
ّ
و�االنتقال إ�� صنف منكر�ن آخر�ن ل�جيش ا�حّر،  أق

التنظيم، هو الصنف الذي يظهر  و�ّ�خم أخطاء  ومسالك أفراد ا�جيش ا�حّر مقابل "ا�جيش العر�ّي السورّي" ومقابل "كتائب تنظيمھ أو 

فصيلھ"، بال��تيب، ال ليص�� إ��  التأكيد ع�� عدالة وشرعّية الثورة وحّق مجتمعها الواسع والكب�� الدفاع عن نفسھ وعن قضّيتھ، بل 

� ليص�� إ�� انتقاء النظام أو فصيلھ �أفضل املوجود واالصطفاف خلفھ، أو إ�� لزوم ا�حياد ا�خاطئ املقيت، ليس ألّن النظام أو فصيلھ أك�

ھ أك�� تنظيًما وقّوة وقادٌر ع�� إخفاء حشد العيوب والنقائص األخالقّية تحت غشاء أخالقيّ 
ّ
ة من �ل الذين يتسّمون با�جيش ا�حّر، بل ألن

، كما سنفصل �� هذه املسألة الحًقا. لم يتوفّر ع�� هذه ا�خاصّيةتنظيمھ، �� ح�ن أّن ا�جيش ا�حّر 
ً
ھ ليس تنظيًما سابًقا، وليس سلطة

ّ
 ألن
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مة إن�ار ا�جيش ا�حّر الشديدة �� حالة واعية ذات قصد وإصرار؛ تنكر وجود ا�جيش ا�حّر بوصفھ حالة مقاومة متالز 

شرعّية للدفاع عن قضية مجتمع الثورة، وقضّية السورّ��ن، وتحّضر إلبادة سياسّية و جسدّية لهذا ا�جتمع،  �عد 

 عقول حشد كب�� من الناس حملة �شو�ھ وتحر�ف نابية و�ذيئة تنال من أعراض وأحالم و 

هكذا عمل املنكرون ا�جيَش ا�حّر، �ّل من جانبھ، ومن أجندتھ،  و�أساليبھ، ع�� إضعاف مجتمع الثورة و�شتيت شملھ، وإفقاده عوامل 

تفريغ مناطق، واألقل قّوتھ، وكشف سّره.  وهم ع�� فرق؛ ا�جذر�ون الذين أنكروا الثورة ومجتمعها فقادهم ِكْ�ُ�  اإلن�ار إ�� إبادة مجتمعات و 

 
ّ
ا، وتؤّمن مظل ا إيجابي�

ً
، وتوفر مناخ

ً
 الذين خلطوا ب�ن أسواء التصرف وعيوب املسالك، و��ن أهلّية ا�حالة ال�ي تضفي شرعّية

ً
ة جذرّ�ة

؛  ل�حشد والعمل �� ميدا�ّي ا�حرب والسياسة القاصدَين تحقيق هدف الثورة األّول واألسهل، إسقاط نظام األسد، 
ً
الذي صار بذلك جامعة

 أو أك�� مّما سبق، بدعوى النقد، أو بدا�� 
ً
األصعب و�حكم األخ��، واملغّفلون من ا�حسو��ن ع�� الثورة، والذين اق��فوا سّيئة واحدة

اطق ُيرى التسلية بالغيبة والنميمة، أو تحقيًقا ألغراض �خصّية ضّيقة، أو ملا �� قلو��م من �غض وحقد وحسد ع�� أفراد أو عائالت أو من

ما ُ��ل�ون أنفسه
ّ
ھ  دون و�ٍ�  بأّ��م إن

ّ
  م  قبل الناس.أّ��ا �علو �� الوضع املستجّد، أو �� سياق التنافس والتنازع ع�� الوجاهة وا�جاه، وذلك �ل

 

4 
�عر�ف األشياء بأضدادها ولست أر�د من وصفي وتفصي�� حالة اإلن�ار  هذه التعر�ف با�جيش ا�حّر  إستناًدا إ�� ضّده أو نقيضھ، مع إّن 

ة والصوابّية ال�ىئ ا�حاسم؛ لكّ�ي أر�د هنا ألبّ�ن شّدة الرّدة والثورة املضاّدة، وال�ي �س��دف أساًسا الفرد السورّي ا
ّ
ملتشّوف فيھ من الدق

 ي�ون لھ قضّية، ولذلك للتغي��، وتر�د لتنال من عز�متھ وإصراره، وأملھ، ولتقلل من حجم ت�حياتھ، ف�ي �عمل لتجر�ده من حّقھ �� أْن 

ا �عمل لتجر�ده من وسائل صموده ومقاومتھ ا�جامعة املّوحّدة، ولزرع الشّك املمرض �� ضم��ه مّما قد فعل وقّدر.  ومن هنا تأ�ي أهمّية م

� أرضھ، ومن سيأ�ي، حيث سأنظر  �� أصول و��ى ا�جيش ا�حّر، من املنظور األ�ي: من حّق السورّي أْن ت�ون لھ قضّية، مشروعها ع�

  الطبي�� أْن ي�ون لھ مقاومة أفرزها دفاعھ عن قضّيتھ ملقاتلة منكر�ھ من أعدائھ.

 إن�ار ا�جيش ا�حّر هو إن�ار �حشٍد كب�� من األفراد، عشرات اآلالف، الذين قاوموا واستشهدوا، وقاوموا واعتقلوا، 
ّ

إن

وقاوموا وانتصروا، وقاوموا وال يزالون صامدين ع�� ج��ات األرض منتظم�ن �� �شكيالت كب��ة وكث��ة. وهو أذّية ألهلهم 

  ولذو��م ومجتمعهم وشع��م الصابر األ�ّي 
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 نشأة الجیش السورّي الحرّ  ظروف الثاني: يف الباب
 

ح، من رّدة فعل ا�جتمعات املنتفضة ع�� القمع والتقتيل الوحشّي�ن 
ّ

أت نّو�ات العمل املقاوم العنفّي، املس�
ّ

تنش

مثل  مفادها أّن املتصاعدين املتوّسع�ن، ومن إدراٍك عميٍق قاّرٍ �� ضم�� السورّ��ن �غذّيھ خ��ات أليمة سابقة، وجار�ة،  

 القّوة؛ حي
ّ

ألّي فاعل ير�د أن يص�ح أو �غّ��، وال نقاط ارت�از ألّي البليد ث ال منافذ �� النظام هذا النظام ال حّل لھ إال

 �� مجتمعات 
ٌ
عملّية من داخلھ أو من خارجھ قد تبت�� تبديلھ أو �عديلھ، ومن حالة "فزعات" حافزها أخالٌق مكنونة

ب ��ا النظام، أو تتسرّ ابّية الصادمة ال�ي �سرّ لّية، من هول أنباء ومشاهد التنكيل اإلرهمتماسكٍة بناها التحتّية والقبْ 

عتدى عليھ دون رجاٍء �� منفعٍة أو 
ُ
وتف�ح، ليقمع وُ�خِضع وُ���ن، و"الفْزعة" �� النخوة وال�جاعة والصدور للدفاع عن امل

 .نوال

5 
د، وعزمھ حماية املظاهرات والدفاع عن إ�� يوِم ظهور املقّدم حس�ن الهرموش شاهًرا بطولتھ وهّو�تھ، معلًنا ا�شقاقھ عن جيش نظام األس

ت ردود الفعل العنيفة ع�� ممارسات القمع والقتل غ�� العادّية وغ�� املسبوقة، وال�ي ال تصنّ قال �� بيانھكما  ،املدنّي�ن
ّ
ف بأّي حال من ؛ ظل

ت ،األحوال كممارسات فّض تجّمعات
ّ
ة فر  وال قمع عادّية مّما ُيتصّور وقوعھ حيال أوضاع مشا��ة؛ ظل

ّ
عة دّية االردود متفرق

ّ
�� سياق  متوق

 ثورة شعبّية ال تتعرّ 
ّ

ت الشعارات واملظاهر االحتجاجّية واالعتصامّية تتح�
ّ
� بقدٍر كب�ٍ�، ال من ضبط النفس، بل ض ملعشار هذا العنف، وظل

ذا النّص، أو غ��ه،  ويستمع ملئات آالف من الف�اهة والفرح والغناء واملزاح، وهذا �عرفھ أّي  واحٍد عاش ا�حدث أو عا�شھ، أو يقرأ ه

 من هذه املظاهر املعّ��ة عن املشهد العام 
ً

الشهادات من سورّ��ن  حول قصصهم مع الثورة، أو يزور موقع يوتيوب ليشاهد بموضوعّية سيال

راب  ما يناسب ضم��ه السقيم ، ال  ليالحق �البوم والغ2012ذي الصبغة السا�غة ملظاهرات العام األّول وح�ى النصف الثا�ي من عام 

  املوافِق لضم��  سلطٍة وإعالٍم مثل سلطة وإعالم نظام األسد.

 بيد "الطائفة" ا�حاكمة ، وإبادة؛وأداة عنف ،العنصر األسدّي ينظر للدولة، دولتھ، كوسيلة قمع 

 قد شعر نظام األسد بفقدان هيبتھو 
ْ
ق الناس إ��ع�� نحو م��ّق متناسب  إذ

ّ
؛ فلقد  طرًدا مع تدف

ً
ل حسًما من سلطتھ بداية

ّ
الشارع، ما �ش�

عمل ع�� تصعيد العنف كمعاوضة، معتمًدا �� واقع األمر ع�� ذاكرة ا�خوف �� رؤوس السورّ��ن من مفاعيل مجازر سابقة  و�جون قائمة 

 هذه الذاكرة، وأظّن أّن قيادات النظام وجدوا أنفسه
ّ
م �� مأزٍق واضطراٍب قلقّي الطا�ع، ومشاهد �عذيب  قديمة، صعّده تصعيًدا لينشط

ا،   مصر وتو�س والزمن املتغّ��، وخلفهم س��ة طو�لة من ا�جازر والقمع منذ ما قبل مجزرة حماة، وهذا املأزق ليس قيمي�
ُ
ما أمامهم تجر�ة

ّ
وإن

  للهيبة.  ك ال�اسروفشل شبكة ا�خابرات �� الوقاية من التحرّ  ،يتمثل با�خيبة البدئّية الخ��اق حاجز ا�خوف السميك

 
ّ
ا قة ��ذا املوضوع، لكّ�ي أر�د ألوّ�ح طبيعة اس��الل واحدة من ال مجال لإلسهاب هنا �� معا�جة امل�انزمات املتعل

ً
��  أشّد ا�جازر توّحش

ا حضور العنف �� أّن حّنة آرندت  ما تذهب إليھ �� بدو يوهنا، وإذ  .واملستّمرة منذ سنوات ،التار�خ �جهة  امعت��ً   رأًيا  �ع�ي غياب السلطة �لي�

تفس�� مأزق النظام، مع إضاف�ي ل "عتبة" ي�ون تح��ا تصعيد العنف و�عميمھ يصب �� تصليب وتوسيع السلطة، وفوقها  يص�� التناسُب 

ا ق بصراع �عتمل �� نفوس رؤوس النظام . نحدارمنحناه خفيف اإل  ،عكسي�
ّ
إليرانّي�ن) و��ن رؤوسهم، وظهر (ومستشار�ھ ا  هذا رّ�ما �ان يتعل

و��،  �� الشهر�ن األولي�ن ع�� ش�ل ف��ات فتور �� شّدة القمع وكثافة الرصاص ال�ّ�، ألّ��م شعروا، عن و�ٍ� بما ورد أعاله أو عن غ�� 

 من العنف ثّم ال ينفع، ألّن الزمن �غّ��
ً

ھ لم  تصّوراتھ  وجيل الثورة ال �ستحوذ ع�� ، ب�ارثّية أن �ستخدموا قدًرا هائال
ّ
تجارب الثمانينات ألن

 كقصص �سمعها أفراد منھ ملاًما
ّ

بصرف النظر عن موقعھ من هرم منظومة سلطة  ،�� الوقت عينھ �انت تدافع العنصر األسدّي  . يخ��ها إال



 

8 
 

 

 2016 الجیش السورّي الحرّ 

 باالنتقام من مجّرد التحّرك وا�خروج، رغبات لعينة �عّ�� أيًضا عن انتيابات  ،العائلة
ٌ
من خوٍف وقلٍق وضعٍف، وت��جم رغباٌت مسمومة

ھ توافٌق لردع الناس
ّ
أو انفالٌت سلو�يٌّ  ،بانفعاالت نفسّية تتفرغ ع�� أجساد املتظاهر�ن، و�ان العنصر �سّرب فيديوهات لذلك، فيما يبدو أن

��  لضرب م�ّ�ٍح ومه�ن من عناصر  ضون فرديٌّ مضاف، هذا �ان �� املرحلة األو�� ع�� أّي حال، و�ان �عض الذين �عتقلون �� تلك الف��ة يتعرّ 

ا لْم تجِد هذه  ، "القيادة" مسيطرة ومنضبطة عن أّن �جلسات تواصل وتوعية قص��ة للتعب��  ال�جون ثّم 
ّ
ثّم يفرج عن �سبة غ�� قليلة. ومل

 �� تجاوز ا�خو 
ً
ة

ّ
صار عنف النظام يتصّعد  ؛فاألساليب، وتوّسعت املظاهرات وتولّدت رّدات فعل عكسّية من ا�جتمعات املنتفضة متمثل

ا بقفزات ال عالقة لها بإم�انّية السيطرة ع�� األوضاع، و�� مرحلة تالية صار هذا العنف حسًما من السلطة وال شّك، و�ان يبدو أّن صراعً 

ا داخل النظام ودوائره الضّيقة يحتدم حول ضرورة اإلفراط بالعنف إ�� قدٍر كب�� أو أقّل، و�� مرحلة ثالثة أرى أّن   العنف صار انتقامي�

 غ�� هاجعة باالنتقام ع�� أرضّية من مشاعر خوف وقلق وك�� 
ٌ
 منطفئة

ٌ
مدّمًرا للسلطة والهيبة، وصارت �ستحوذ ع�� العنصر األسدّي رغبة

قتل وال تموت. 
ُ
 م��اكبة من أشباح ت

 غاندي �� مذهبھ ا
ّ

، ولو أن
ً

ا مقابال
ً
 عنف

ُ
لالعنفّي واجھ غ�� بر�طانيا ال�ي �انت "من غ�� الطبي�ّ� أن ال يحرّض العنف

ب ألسباب عديدة استخدام مطلق العنف لتحصيل قدر ضئيل من السلطة، لو واجھ ستال�ن أو هتلر؛ ملا رحل 
ّ
تتجن

ة آرندت                                                                                                                              االستعمار ولوقعت مذبحة فظيعة"
ّ
 حن

مرفًقا ذلك  ،أنا من الذين �عتقدون أْن لو �ان نظام األسد أقدر ع�� ضبط عنفھ �� سياقات مفيدة لناحية إدارة شؤون ديمومة سلطتھ 

سطيع ا�حكم ع�� أل�ان حافظ ع�� نفاذّية أقوى وأوسع وأطول لسلطتھ خالل طبقات وفئات ومناطق، دون أْن  ؛بإجراءات غ�� عنفّية

  أطلقتوالذي أق��ب �� أمره من الرأي القائل بأّن الثورة  ، املدى البعيد
َ
و�� هذا السياق   إ�� طور آخر. �ساقھ أو  تنقل ا�جتمع   � ��غ  حدثّية

   يقّدم عالًجا   �ان إيران وروسيا تقّدمة، تّدخل أرى أّن، و�� املراحل امل
ً

ا فاشال ع�� هذا املستوى أيًضا، ألّن هؤالء أقدر ع�� ضبط �سبي�

حيث ال �ستحوذ عل��م مشاعر النقص وا�خوف والقلق ال�ي �ع��ي العنصر األسدّي،  ،نفسهم والتفك�� بطرائق عنف مفيدة �� السلطة

 �ا ستودي �سلط��م. العلوّي تحديًدا، وال�ي بدا أ�ّ 

6 
ا وفقداًنا ملوضوعھ، موضوع سلطة األسد، إ�� حالة عنف موّجھ إ�� مجتمعات ومناطق  � توحش�

ّ
صــار نظام األسد، �� عنفھ ا�حاقد امل���

ستند ع�� ما كب��ة وواسعة خارجة عن سلطتھ، وصار  هدف العنف االنتقام واإلبادة لعّل االنتصار �� ا�حرب �عيده، ولو قّوة احتالل �

من وع�� مرتكزات املا�ىي البنيوّ�ة والوظيفّية. وحيال ذلك �انت هذه ا�جتمعات تنتج مقاوما��ا، و  ،تبقى من موا�� األسد �� هذه املناطق

 حقدّي  "فاقد ملوضوعھ"  مع�ٌ� عن طبيعة العقلّية 
ٌ

السائدة �� طبيعة اندالعها، �ان العامل القادح النتفاضة السورّ��ن ا�حاّدة عنف

وهو اعتداء أجهزة ا�خابرات ع�� أطفال واعتقالهم وضر��م  وإهانة ذو��م ح�ن طالبوا باإلفراج ع��م، وليس هذا اختصاًرا  ألسباب  ؛النظام

 لوصف طبيعة النظام وجوهره
ٌ

ما هو  تكثيف
ّ
، وإن

ٌ
 فإّن الثورة متعددة عوامل االندالع، و  ؛ثورة السورّ��ن كما يرى جماعة

ّ
من العوامل وإال

هم لال�عتاق من مثل نظام األسد.  والرئيسة املهّمة
ّ
 �شّوف السورّ��ن ل�حرّ�ة و�شوق

ا �سكت، تقتيل أطفال واغتصاب �ساء وت�ج��، من قر�ة 
ّ
 هاي األحداث شفنا الظلم �عّينا، ما حسن

ْ
"وقت ِطلعت

  مقاتل من الثورة/محّمد قدّور الشيخ                                                       لنن�ي الظلم" ونزلنا ببوار�د الصيدلقر�ة. طلعنا ع الظلم، 
 بنان ل��نتاج الفني -أمل الرجوع  من وثائقّي:

https://www.youtube.com/watch?v=zuwMRbyrMkI&feature=youtu.be
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تتذّوق حالوة  اال�عتاق وا�حرّ�ة �عد حالة حرمان لعقود،  انتفاضها  و��حال  إّن مثل هذا العنف الضاري �ان يطبق ع�� مجتمعات 

د �� نفوسهم 
ّ
 ع�� وجوه األفراد املتظاهر�ن، وهذا ما �ان يول

ٌ
بة من الفرح  و  السعادة والر�ىى بادية

ّ
الغضب، من مل��بة   لوا�جمشاعر متوث

" ب�ّل هذا العنف، وال يتخّيلون مع الطبيعّيةهمون ملاذا تواجھ هذه "ا�حركة �انوا �� واقع األمر، وهذا ما ملستھ �� نف�ىي وعند غ��ي، ال يف

سهم إ�� طوٍر سابق، وال خسار��م هذه التجر�ة املتّسمة بإدراكهم ا�جديد ألنفسهم فرادى، ومل
ّ

كجماه��، كفاعل سيا�ىّي،  �ان��ماأليام تنك

ھ ط��
ّ
وع�� بالدة ا�حياة   ،ع�� إحساسهم القديم با�عدام القيمة والنفع، ظهر ع�� ما ي ،ولشعورهم العارم بالعّزة والكرامة؛ وهذا �ل

ى �� و�عّوقها تحت سلطة صّماء خرساء بليدة وحاقدة تكمن ف��ا كّراهية متنامية بال انقطاع لألشياء ولألحياء، وال�ي ال تصّب، أو قد ال، ح�ّ 

 صا�ح �غّولها وتأبيدها. 

لوثوقّية بإّن �شوء حالة املقاومة العنفّية، وإْن �انت �� املقام األّول رّد فعل الحٍق متأخٍر  وغ�� متناسٍب هنا يمكن�ي القول بدرجة معت��ة من ا

 إّ��ا �انت تفعل ف��ا مفاعيل استباقّية مرّدها إ�� و�� جم�ّ� بطبيعة النظام املوصوفة وا�خبورة
ّ

وإدراك �حقيقة أّن  ،ع�� عنف النظام، إال

ت من محفّزات سابقة �انت ت�جّمها مثل هذا النظام نظامٌ 
ّ

حة، �غذ
ّ

ما �سقط، أي أّن حالة املقاومة، وحالة املقاومة املس�
ّ
 أصّم ال يتغ�� وإن

رغبة جامعة �� سالمة األمور ومراهنة اختبارّ�ة الطا�ع ع�� قيام النظام بأشياء من تلقاء نفسھ، �� ح�ن تحّفز قمع النظام بتجارب قمع 

ل قائًدا لعنفھ."ناجحة" سابقة و�مشا
ّ
ب املر�ىّي مث

ّ
 عر  كراهية وحقد قادمة من املا�ىي، و��واجس  مخيفة قادمة من املستقبل، وهذا املرك

  ع�� صفحة املقاومة األو��، وكما قد بّينت، استمّر 
ً
 مسيطرة

ً
قّدم هذا ح�ى  وقت مت �ان التظاهُر، والسل�ّي منھ، والهتاف والغناء، صورة

ا  وإْن ع�� نحٍو منحسر، وخالل الطور األّول �ان ي��افق ذلك مع تصرفات من قبيل نصب ا�حواجز وإضرام النار �� اإلطارات  مهيمًنا �سبي�

 من ال�جاعة واإلقدام نظًرا ملا وّصفتھ آنًفا، وكما ��ج
ً

لب قدًرا هائال
ّ
ب واستخدام ا�حجارة واالشتباك باأليدي والع�ىّي، ومثل هذا يتط

ا، بل الرصاص ال�ّ� لبسالة الطليعة املت  مؤقت�
ً

ا وال اعتقاال  للدموع وال رصاًصا مطاطي�
ً

ع غاًزا مسّيال
ّ
قّدمة �� املظاهرة، أّن املرء هنا ال يتوق

أو  واإلعدام امليدا�ّي بطلقة بالرأس أو بالنحر،  أو الضرب الوح�ىّي القاتل بالع�ىّي ع�� تناوب فرق املوت األسدّية ع�� املتظاهر األعزل،

فاء القسرّي �� معتقاالت األسد سيئة السمعة، واالعتقاُل بالنسبة للسورّي القتُل، أو  ما هو  أشّد؛ املوُت تحت التعذيب؛ �جُن تدمر االخت

سّم االنتفاضة السورّ�ة بانتفاضة حج
ُ
عھ �غيًضا، لم �

ّ
ع �ّل ذلك وُ�قِدم...!.  ولسبب ال أعرفھ، وأتوق

ّ
، ارة، موفرُع فلسط�ن؛ أّن املرء يتوق

ً
ثال

 مثقفي العرب وأدبا��م وإعالمّي��م. فئة من ع�� نحٍو تمجيدّي من قبل

ي خيارات سلمّية صافية، و�� مرحلة متقّدمة من عنف نظام األسد 
ّ
 س�� جماعة لتب�

ّ
إ��  ومص��ه�� ضوء �ّل ذلك فإن

ده؛ عنف انتقامّي 
ّ

�ان العامل األّول  ضد مناطق خارج عن سلطتھ، بدَل تقديم خطاب يقود العمل املقاوم و�رش

 لالف��اق السيا�ىّي العسكرّي الوخيم �� ا�حالة السورّ�ة 

فارز األّول إّن مثل هذه ا�خ�جات وا�خ��ات، وال�ي ُعّ�� ع��ا باألحاديث ب�ن الناس و�الهتافات الغاضبة والشاتمة وا�حز�نة والغنائّية؛  �انت  ال

ش ل�حر�ة والتعب�� عن لنوّ�ات حَملة السالح ا�خفيف، وا�حّرض ملوجات ا
ّ
ال�شقاقات عن قوى ا�جيش وا�خابرات والشرطة، فالتعط

النفس وشّق األغشية ال�اتمة لألفراد وا�جتمعات ترافقت مع الشعور بحاّجة ماّسة �حماية الفرد من وحشّية األسد، الفرد الذي �شعر 

ا وضعفھ املادّي بوقوفھ عارً�ا أعزَل أمام د را�وال النظام املنفلت من �ّل القيود اإل�سانّية. وخالل الفئات والطبقات بقّوتھ ا�جديدة نظر��

والوحدات االجتماعّية �انت تتمايز  مثل هذه النوّ�ات تحت ضغط القمع والقتل وما فيھ من ا�حزن ع�� فقدان قر�ب أو حبيب، والغيظ 

 
ْ
حاسبة ا�جرم�ن منھ، وصار ُيرى أّن محاسبة، ولو فرًدا واحًدا منھ، ّن النظام فاقد ألّي وسيلة  �أفالس�� �حاسبة الفاعل ع�� ا�حسم، إذ

ها والشب�ات والطبقات والفئات 
ّ
ستسّرع من وت��ة خسارتھ لهيبتھ وأفراده، وانحالل الثقة بھ ك "ذكٍر قوّي" �حماية الطائفة ال�ي يمثل

 املتجّمعة حولها.
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7 
ا�جيش وا�خابرات والشرطة �� ا�حالت�ن املصرّ�ة والتو�سّية �اَن �سوُد اعتقاٌد أو شعور و�� املشهد االحتفا�ّ� الذي رافق ا�شقاق أفراد من 

ع تقّوض النظام نتيجة لتمايز انحيازات مؤّسسات فيھ ومنھ �� سياق األحداث ا�جديدة، وذلك بصرف
ّ
ھ يمثل الفرحة بتوق

ّ
 ب�ن السورّ��ن بأن

ملسارات، ولم يكْن هذا هو السائد بي��م ح�ن التحديق عميًقا حيال ما سيحدث الحًقا �� النظر عن موقفنا اآلن �عد ما تبّ�ن ص��ورة �عض ا

 إّ��ا
ّ

 خادًعا بقرب سقوط النظام، إال
ً

�انت  سور�ا، حيث أقّدر، بقناعة �افية، أّن مظاهر الفرحة بموجة اال�شقاقات األو��، وإْن خلقت أمال

�س �� عالم موحش �� ك��ها �عّ�� عن فرحة بوجود أفراد يقولون أ�ّ 
ُ
�م سيحمون املظاهرات، أي حشود األفراد، مما يخلق شعوًرا باألَمَنة واأل

متوّحش، أك�� مّما هو إحساٌس بانحياز ا�جيش كمؤّسسة و�إم�انّية دفعھ النظام للسقوط، ورّ�ما �ع��  عن شعوِر فئة بانحياز أبنا��ا  

هر من رجس النظام، وما �� ذلك من تأسيس �حالة مقاومة ممكنة �� حال ممتشق�ن �لما��م وأس�ح��م ا�خفيفة للذود ع��م �ع
ّ
د التط

 . املفاصلة

�انت جماعات السالح تقف ع�� �عِد �ّ� أو حّي�ن من م�ان التظاهر لتمنع اقتحامات فرق املوت من النيل من املتظاهر�ن ومن الناس  

 طو�لة �� واقع األمر، مع تصعيد دائم
ً
من نظام  عموًما �� املناطق املنتفضة، أو لتأخّرها ر�ثما يلوذ الناس ببيو��م، وهذه ا�حالة استمرت ف��ة

ش سد، �� العّدة والعتاد، ومع ذلك �ان امليل �� البداية لتكتي�ات الكمائن والغارات والضرب واال��حاب ال�ي �س��دف أرتال األمن وا�جياأل 

اء التاركة مقّرا��ا ��دف "تطه��" أو "تطو�ق" املناطق املنتفضة، وهذا لھ مع�ى، ثّم  للتحّصن �� البلدات أو القرى أو املناطق أو األحي

  .2011أمنّية، أو  قطع عسكرّ�ة، وذلك ح�ى آواخر  ملنتفضة، وذلك �� حاالت معدودة، وخوض معارك "ضار�ة"، أك�� من مهاجمة مقاّر ا

 

حالة املقاومة �� عملّية   تخليق وتحف�� وتوظيف مقّدرات قوى أضعف تنظيًما وتجه�ً�ا وناصًرا وأقوى إرادة �� 

احتالل ��دف اإلخالل بالوضع القائم املرفوض، للوصول إ�� إ��ائھ، و�� حالة  انتفاض��ا ع�� نظام طاغية أو قّوة

 تصرفا��ال موّجهة و  ،منتجة �حر�ات وتنظيمات تبت مع هذا الوضع

ي أتّوسع �� مع�ى املقاومة ومناطا��ا، وأعت��  أّ��ا حالة �ستغ
ّ
 أ�

ْ
حة ع�� نحٍو متّدرج قافز، وإذ

ّ
رق جميع صرنا إزاء تطّور حالة مقاومة مس�

األ�شطة وا�حر�ات، فإّن اقتصاري هنا ع�� املقاومة العنفّية بوصفها التمظهر األق�ىى بح�ّي الغرض، مع تأكيدي ع�� أّن الفشل النس�ّي 

حة ترافق بفشٍل ع�� ذات املستوى �� جوانب املقاومة األخرى من حيث التنظيم
ّ

 أك��  تقص�ً�ا وهو بذلك  ،الكب�� �� تنظيم املقاومة املس�

ما ألبّ�ن أّن الصراع يجر 
ّ
ھ جانٌب البذل فيھ أقّل، و�توصيفي حالة املقاومة ال أبت�� قصر شرعّية الرّد العنفّي ع�� الدفاع، وإن

ّ
ي ب�ن قّوت�ن ألن

ح والتسليح و�� بقّية جوانب القّوة املادّية، وإن �ان ال بد من توضيح، فيمكن توص
ّ

يف الشأن ع�� النحو التا��: بي��ما فارق هائل �� التس�

ل 
ّ
�ش�لت أو�� نوّ�ات العمل العنفّي �غرض الدفاع عن حوزة الواقع ا�جديد الذي خلقھ العمل السل�ّي، و��دف ترك النسق اآلخذ بالتش�

معات �حماية وجودها ينمو، لكّن ا�حرب ال�ي أشعلها الطرف اآلخر امل��ّبص واملستعد واملدجج؛ صارت بالعمل العنفّي إ�� حالة مقاومة مجت

 
ّ
مات البنيوّي ع�� أرٍض ي�ون لها ف��ا ثقٌل سيا�ىّي ومع�ى، أرضها، ثّم صارت إ�� حرب تحّرر، ومع تزايد تّدخل قوى كب��ة من الدول ومن منظ

 ت.بالدول (روسيا وإيران وحزب هللا وملشيات عراقّية وتنظيم الدولة) صارت حالة املقاومة حرب تحر�ر ضّد احتالال  ةشب��

 شعبّية متعددة عوامل االندالع 
ٌ
آخذة  كب��ة عبارة عن حشود أفراد�� ماهّي��ا  ��  كث��ة،  بؤر االنطالق فّجر��ا قوى  وغز�رةوإذ األمُر ثورة

تنظيمات سياسّية سابقة، وال بناها األولّية، �سبب حالة الت�ّحر السيا�ىّي ال�ي أنتجها نظام األسد من خالل  ينظمهاباالنتظام، ليس 

ھ يصعب ع�ّ� تخّيل تطور سريع �حركة مقاومة جامعة ،سياسات مدروسة ومثابرة
ّ
م  ،عنفّية وغ�� عنفّية؛ فإن

ُ
ظ

ُ
بما �� ِب�ى سياسّية لها ن

ّور تنظيمات سياسّية مناهضة للنسق السيا�ىّي القائم، و�التا�� كّنا أقرب �حالة مقاومة فارزة �جماعات ، وال تطموحّدة داخلّية وأهداف
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ق 
ّ
ھ أخذ بالتخل

ّ
وفصائل و�شكيالت ع�� املستوى العنفّي، ولتّيارات وجمعّيات ومنظّمات وأحزاب وهيئات ع�� املسارات األخرى، وهذا �ل

رواإل  تحت ضغط ا�حرب  والتطّور والتمايز 
ّ
 لشروط أك�� مالئمة.    بادة، ال �� رحم موف

 الباب الثالث: يف طبیعة نشأة الجیش السورّي الحرّ 

حة، قوامها منشقون عسكرّ�ون، ومدنيون  اسُم  ا�حّر هو، من حيث �شأتھ،  ا�جيش 8
ّ

اصطفاف أو اصطفافات مس�

ناهضون إ�� السالح، من متظاهر�ن وغ��هم، �وادره معّ��ة  عن ا�جتمع بم�ّونھ الثقا�ّ� الهو�ا�ّي األبرز، ويستمد مشروعھ 

صطفافات مؤجل ملا �عد سقوط مشروع هذه اال  "كما لو أّن "السيا�ىّي معناه من الثورة، ال من قبل نفسھ، وال من سواها، 

   .والدخول �� االنتقال النظام. مشروعھ السيا�ىّي: إسقاط النظام

ا إذا ما أرفق ببيان، أو  9 اال�شقاق هو مغادرة ا�خدمة العسكرّ�ة بدافع سيا�ىّي، أو أخال�ّ� لھ وجھ سيا�ىّي، و��ون تام�

ٌر حاسم �� إيقاظ فكرة حمل السالح وتنظيمھ؛ وإذ لم يتفكك أ�حق بحركة ضّد النظام امل��وك. "أعلن ا�شقا��" �ان لها دو 

حة، ومحاوالت تنظيمها. و�قّدر وفًقا 
ّ

جيش النظام من تأث��ها؛ فقد أطلقت، بال أد�ى شّك، دينامّيات املقاومة املس�

 
ً

 لف��ة ما ضّد األسد. لدراسات صغ��ة أّن نصف من ا�شّقوا فعلوا ليقاتلوا ضد األسد، وأقّل من ذلك رّ�ما من قاتلوا فعال
"، وأقول مع حّنا بطاطو، ليس هناك ن، بل هناك �شكيلة من الفئات االجتماعية�ليست هناك فئة عامة تد�� الفالح" 10

�سٌق اجتما�ّ� متماسك صاٍف ع�� جغرافيا متواصلة �سّ�ى �سًقا متمّدًنا أو م��ّيًفا؛ ولذا ح�ن القول بإّن الفئة األك�� 

لسالح، جاءت من الر�ف واملدن الصغ��ة، ومن األحياء الفق��ة؛ فإّن هذا لھ عالقة �عوامل سيسولوجّية الناهضة بأعباء ا

وسياسّية اقتصادّية سابقة؛ ال بدناميات الصراع منذ الثورة، وال بطبيعة الثورة، واألك�� أهمّية، ال عالقة لھ �شرعّية 

 ى، �� هذا السياق وداخل "األك��ّية" ، كما يّد�� هو، وغ��ه.حقيقّية عميقة  لنظام األسد عند فئة ومنطقة  دون أخر 

8 
ا ثّم  األحرار، الضّباط حركة باسم األّول  �شكيلهم املعني�ن، لهذين املنحاز�ن األوائل، املنشّقون  سّ�ى وا�حرّ�ة، الكرامة ثورة بوصفها

ّ
 أْن  مل

 عامٍل  أّي  ع�� يطلقونھ وصاروا االسم هذا الناس وتلّقف ا�حّر، السورّي  ا�جيش لقب أعطوه هي�لتھ وأرادوا رت��م وتفاوتت عددهم تزايد

 
ً

  الناس و�ميل الشوارع، �� املنتشرة تفتيشھ وحواجز النظام عناصر ضّد  موّجًها عنيًفا مقاوًما عمال
ً
 التوصيف أو االسم هذا �عميم إ�� عاّمة

م ح�ن اليوم ح�ى
ّ
 �اَن  االسم؛ هذا عن قصًدا تنأى مقاتلة مجموعات  تمايز ومع البداية، و��  والتحر�ر، املقاومة عن محدد غ�� �ش�ٍل  الت�ل

 وهو الغالب، هو التمي�� عدم �ان الف��ة تلك �� وح�ى شهًرا، 12 وح�ى 6 من معت��، زمّ�ي بفارق  حدث  التمايز هذا أّن  و�قّدر.  أو�ح ا�خلط

  .مقصود وغ�� مقصود تمي�� عدم

" الدفاع" "ا�حماية" "الثورة" بمفردات تزخر وال�ي األو��؛ السالح مجموعات �شكيل أو اال�شقاق، بيانات صيغ مع ُر�ط ما وإذا ذلك، إّن  

ما ،"الشعب" "السلمّية املظاهرات" "والكرامة ا�حر�ة" "سور�ا"
ّ
 وإذا النظام، إسقاط شعار رفع �عد حّ�ى يحدث، �ان ما طبيعة عن  �عّ�� إن

 وجمعة  يوليو 24 الشرعّية سقوط جمع�ي �� جامع عر�ض كعنوان النظام �سقوط تطالب صر�حة شعارات رفعوا قد املتظاهرون �ان

 السالح �ان حيث ،2012 بدايات ح�ى بھ اإلسقاط هدف �علن لم السالح وإشهار اال�شقاق وإعالنات بيانات فإّن  ،2011 يونيو إرحل

ا
ً
 ؛2012 ر�يع الشرف ميثاق من األو�� املادة �� وردت ال�ي.." إسقاط ع�� �سال�� أعمل" كث�ً�ا ترد لم وقبلها أساًسا، الثورة خلف اصطفاف

  السالح اعت�� حيث
ً

ا هذا و�ظلُّ .  مساعًدا عامال
ً
  �عرفون  ال واملتظاهر�ن الناس أو املنشّق�ن أّن  اف��ضنا لو ح�ى صادق

ّ
 املتّوفر الفضاء هذا إال

 مؤّسسة" من قادمون  بالذات العسكرّ�ون  واملنشّقون  النظام، هذا ع�� البليدة النغمة أحادي نظام غشاء تحت من خارجون  أّ��م حيث

 ."ا�جيش
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 كعنصر �� ا�جيش السوري ا�حّر "
ّ

متطوع، مهم�ي األو�� �� الدفاع عن السور��ن الثائر�ن ��  ق أو مد�ّي ، عسكري منش

 . وجھ نظام الطغيان، بما يضمن استمرار الثورة ح�ى إسقاط النظام
ّ

سال�� موجھ حصرا ضد النظام األسدي  إن

 لقيادة المشتركة للجيش السوري في الداخلا ميثاق الشرف، المادة األولى،" أعمل �سال�� ع�� إسقاطھ ،[...] املعتدي
29/3/2012 

  لم املنظور، هذا من االسم،
َ
 مؤد�جة مقاتلة �جماعة وال مكتملة، هرمّية هي�لّية ذي عسكرّي  لتشكيٍل  وال بنية، ذي سيا�ىيّ  لتنظيم �عط

عطي بل �ىئ، وال �سارّ�ة وال جهادّية ال متجا�سة،
ُ
ؤ، عفوّ�ة واملقاومة ا�حماية مجموعات لتوصيف ا

ّ
 املقاومة حماية �س��دف وال�ي التنش

، أحسن نحوٍ  ع�� أو النظام، إسقاط ع�� العاملة السلمّية
ً
ة

ّ
 لوجودها، السيا�ىيّ  االعتبار افت�اك ��دف املنتفضة ا�جتمعات حماية تر�د دق

 .وجودها وحماية

عطيھ اسٌم  ا�حّر  ا�جيش
ُ
ح�ن �جموعات األّول  التشكيل أ

ّ
ا، هي�ل��ا تّم  السابق�ن العسكرّ��ن املنشّق�ن من مس�   أم�ىى  ثّم  نظر��

ً
   الفتة

ً
  عر�ضة

حة، العنفّية املقاومة �حالة
ّ

  املس�
ً
 غ�� املقاتلة والتشكيالت وا�جموعات الوحدات من  ومؤتلٍف، مختلٍف   ومتغّ��، متغاير كب�� �حشد وصفة

ا  عنواًنا الفصائ�ّ�، والعسكرّي  السيا�ىيّ  العمل تمايز مع صار، ثّم   التنظيم، محاوالت ع�� واملعنّدة بالضرورة، املهي�لة  للمقاومة سياسي�

 آخذة البؤر  متعدّدة ،)و�ستشهد وتنتصر وتقاوم تقاتل( وفّعالة وفاعلة موجودة ،)وتحالفات وغرفات وجيوش ج��ات( لتشكيالت  والتحر�ر

  بجوار) 1( املنظور؛ هذا من و�عمل ا�حّر، ا�جيش من أو ا�حّر، ا�جيش بأّ��ا واملشروع والراية  بالشعار نفسها �عّرف  ، والتمايز باالنتظام

ا، ا�حّر  با�جيش نفسها �عّرف ال ال�ي الفصائل ، عنھ تبتعد ال ولكّ��ا صور��
ً

 املقاومة حالة عن األّول   املعّ�� بوصفھ منھ بأّ��ا لها  ويشار أصوال

 مثل �� �امٍن  أو  وجوده سابٍق   آخر أو فكرّي  نمط عن �عّ�� �انت وإْن  الثورة، لدينامّية ا�حايثة �شأ��ا و�اعتبار الثورة، مشروع عن والدفاع

  االسم هذا عن تبتعد ال�ي والتحالفات التشكيالت مقابل) 2( و والدين، السياسة تجاه السورّي  ا�جتمع
ً

 .أصوال

9 
 حركة عن الهرموش بإعالن باملطلق كث��ة معزولة أفعال كردود العنف ير�طوا لم  العنفّي، املقاوم العمل �شأة عن سأل��م الذين �ّل 

عة، عادية حوادث ب�ن الفرق  مثّل  هذا إعالنھ أّن  اعت��وا لكّ��م األحرار، الضباط
ّ
حة، مقاومة لتنظيم امليل و��ن متوق

ّ
  مثل كما مس�

ً
 عامال

ا ھ �� و�ظهر ا�ختلفة، والظروف ا�ختلفة املناطق ب�ن عليھ متوافًقا يبدو وهذا ،"بجدواها واإليمان السالح حمل فكرة إيقاظ" �� مهم�
ّ
 أن

ح العنف أخذ الهرموش فبعد دقيٌق،
ّ

 شهر العشائر، جمعة. اليوم ح�ى تنتھ ولم تنجح لم ال�ي والتجّمع التنظيم محاوالت مع بالتصاعد املس�

 من السورّ�ة ا�خابرات رتل طر�ق وتلغيم الشغور  جسر ع�� ال�جمة األحرار، الضباط إعالن الهرموش، ا�شقاق بيان فيديو تموز،/يونيو

 املتظاهر�ن، من اليومّي  القت�� عدد تصاعد ،)إدلب من سورّي  2600( تركيا إ�� األو�� الن�وح موجة إعالنھ، قبيل الهرموش مجموعة قبل

ها امليدا�ّي، واإلعدام القتل الزور، دير ��  ا�حواجز ف��ة واالعتقاالت، التنكيل اقتحامات
ّ
 املقاوم العمل تصاعد مع الف��ة ��ذه ر�طت �ل

  .واالنتظام للتجّمع وميلھ العنفّي 

  ا�شّقوا الذين والعساكر الضباط أّن  ��،  و�بدو
ً

 هي�لة إ��" مهن��م" مع و�الر�ط يميليون، �انوا سيا�ىيّ  وجوهها أحد العتبارات فعال

ا وهذا ،"سور�ا الوطن" وط�يّ  إطار �� وجامعة تقنّية، وتوصيفات اسماء وإعطا��ا مجموعا��م
ً
 إّن  أو هؤالء، غ�� مؤّسسوها ال�ي لتلك خالف

  السائد الدي�يّ  الشع�يّ  املوروث من �انت  فاسماؤها ؛"مح��ف�ن"ال غ�� من �وادرها
ً
 بال و�انت السلبّية، النسبّية االستقاللّية عن مع��ة

  اق��اًنا مق��ٌن  وهذا ومناطقها، بقاد��ا حرك��ا �� ومرتبطة هرمّية، وال تراتبّية
ً

 وسع��ا با�خارج االسمّية القيادة ب�ن العالقة بطبيعة معلوال

 الفاعلة امليدانّية القيادات و��ن ،"الوط�يّ  ا�جيش" بينية من أمكن ما لتق��ب" املقاومة مجموعات" هي�لة وإعادة لهي�لة والناكس املتكرر 

 أّن  أو وسلط��ا، ووجاه��ا م�ان��ا لتعز�ز سعت  أو التنظيم، أو الهي�لة لضرورة تفطن لم أو ا�خارج، �� الذي هذا بدور  للتشكك مالت وال�ي
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  أو صراًعا أو تنافًسا �عيش الطا�ع، قهقرّ�ة �سيطة وحيدة وظيفة أداء �� انحصرت طبيع��ا
ً

. مجاورة مشا��ة وحدات مع تفاهًما أو ت�افال

 تقيم �و��ا مع راٍع؛ أو بداعم و�عضها بجهة، أو بمنطقة و�عضها �ار�زما، لھ بقائد مرتبط فبعضها متغايرة؛ وحدات عن عّ��ت االسماء هذه

  .الطا�ع بنيوّ�ة قص��ة عالقات أو متغّ��ة، استنسابّية ظرفّية عالقات

حة، و�انت اال�شقاقات عموًما فردّية أو بمجموعات �� ا �شقاق أحد أبرز الدينامّيات املؤثّرةمثل اال
ّ

ملقاومة املس�

  2014وح�ى تّموز  .صغ��ة
ّ

وا، و��ن حز�ران  100يقّدر بأن
ّ
ا من ذوي  70ا�شّق  2013وآذار  2011ألف ا�شق

ً
ضابط

�انت لھ وظائف لوجستّية و��  برتبة عقيد، وجّل ذوي الرتب العاليةنصفهم  ،وا�خابراتالرتب العالية عن ا�جيش 

كيفن، مركز كارنيغي، والمعطيات األحصائيّة نقًال عن دراسات   دوروثي، ھولغر،   عن دراسة     .البنية التحتّية ل�جيش
                اخرى.

 تتش�ل بل ،)ا�حّر  وا�جيش األحرار الضباط( التشكيالت هذه إ�� التنظيم حيث من بالضرورة تنت�ي األو�� السالح حملة مجموعات تكن لم

ا، ا، بؤر�� ا وعفو�� ا، أو ترادفي�  مختلفة فئات من السالح سيحملون  الذين و�أ�ي. وظرفًيا تلقا��ا من وتتصرف بنفسها، نفسها و�سّ�ي تزامني�

 أبناء من مسيطر نحو ع�� و�أتون  املتظاهر�ن، وغ�� املتظاهر�ن ومن شعبّية، فتّوات ومن ومتعلم�ن، طالب من متساو�ة، غ�� و�نسب

 غ�� ومن متدّين�ن ومن وتفّقًها، �عليًما األقل الفئات ومن العشوائّية، أو القاصية أو الفق��ة األحياء من املدن من و�أتون  املنتفضة، األر�اف

   األعمار، مختلف ومن متدّين�ن،
ّ

   .الفتة �سبة العشر�ن دون  العمرّ�ة الفئة مثلت ا�حرب تقّدم ومع املسيطرة، الفئة هم الشباب إّن  إال

ا األك�� ا�حّر  ا�جيش �شكيالت ��  النظر وح�ن هذا، تباًعا، املنشق�ن من و�أتون 
ً
 امليدانّية قياد��ا ع�� غلب فقد وتنظيًما اسًما بھ التصاق

 فشهدت اال�شقاق موئل �انت حيث ا�حصر، ال املثال سبيل ع�� حمص، ر�ف من  حولها وما الرس�ن املناطق، �عض ��  سيما ال املنشّقون،

بة، بنّية ذات ا�حّر  ا�جيش من التشكيالت  ف��ا وظلت وضوًحا،  األك�� الهرمّية التشكيالت أو��
ّ
 �شكيالت األولّية �شكيال��ا أغلب و�انت مرت

  .بامتياز عسكرّ��ن

أو أحد أعضاء ال�ادر القيادّي، لعدد كب�� جّدا من التشكيالت املقاتلة ل�جيش ا�حّر، أو ال�ي من  ح�ن النظر �� قيادات،

هم من 
ّ
 جل

ّ
ا�جيش ا�حّر، ح�ى �عض ال�ي سم��ا إسالمّي أو متدّين وا�ح، أو اسمها يحمل صفة اإلسالمّي؛ فإن

وا و�قاتلون، م��م من ق�ىى نحبھ وم��م ، وهم قادة ميدانّيون، قاتلضباط وصف ضباط املنشق�ن، ومن رتب عسكرّ�ة

 وذلك منذ �شكيل الضباط األحرار وح�ى اآلن. من ينتظر

 حيث من ال ا�جيش داخل معت�� تمّرد عن �ع�� يكن لم فا�شقاقهم �جاع��م؛ وإ�� حرك��م، عفوّ�ة إ�� األوائل املنشق�ن �لمات  و�ش��

ع ودون  مرتفعة، خطورة تحت ينشّقون  �انوا األوائل أّن  كما االمتداد، وال االرتفاع
ّ
 أو وفرادى وكب��ة، سريعة مغانم ينالوا ألن عاٍل  توق

 من صدم��م �انت ودوافعهم  والتجه��، السالح �امل مع  ا�جيش من معت��ة كب��ة لوحدات ا�شقاق يحدث لم حيث صغ��ة مجموعات

 تقبل ال وا�حة ب�لمات ذلك عن ع��وا وهم وشع��م، ومجتمعا��م وذو��م بأهلهم التنكيل طبيعة ومن إل��م، وّجهت ال�ي األوامر حقارة

 القسوة ب�ن الظروف وتبدل الوقت مرور رغم التوصيفات ذات ع�� واستمروا باملفردات، ح�ى وتطابقوا التعب��، هذا ع�� وتوافقوا اللبس،

 .والراحة

ح�ن املنشّق�ن عموم �ون  إ�� اإلشارة إّن 
ّ

 فيھ، �عمل �ان الذي الوسط و�حسب للوضع، �ّلٍ  تقييم بحسب اختلفت" الر�ف أبناء" من واملتس�

ق مما  أك�� السلطة تركيب وطبيعة السورّ�ة ا�جتمعات بطبيعة تتعلق املسألة هذا معا�جة أّن  وأرى . املناطق ب�ن االختالفات و�حسب
ّ
 تتعل

دة الصراع بدينامّيات
ّ
ح طبيعة عن التحّدث ح�ن وح�ى ا�جتمعات، هذه انتفاضة اندالع �عيد املتول

ّ
 سيتعلق فهو العنّفي والعمل التس�

 ا�حياة استحالة �سبب السيا�ىيّ  بالتعر�ف وروابط وكيانات فاعل�ن غياب حيث من سيما ال األو��، مراحلها منذ السور�ة الثورة بطبيعة
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 وإذ بي��ا، واألقوى  األقصر والعالقات اجتماعّية وحدات من تت�ون   أ�ساق �ش�ل و�التا�� األسد، عهد ��  التمايز سّيئة أش�ال إ�� السياسّية

ا أّن  اف��اض يمكن�ي
ً

ا مناخ  السيا�ىيّ  محّددها الطا�ع سياسّية أ�ساق وت�ّون  وهشاش��ا، و�شابكها العالقات تطاول  ع�� سيساعد �ان إيجابي�

ل األسد نظام عنف أّن  بمع�ى بوضوح؛ حاضر  أو  بارز  ا�جم��ّ  القي�يّ 
ّ
  ش�

ً
 أّن  أك�� نفهم  اإلطار هذا و�� الصعيد؛ هذا ع�� الجًما  عامال

ز هو كما وتوسعها، التظاهرات انحسار
ّ

 ب�ون  لھ عالقة ال وقطًعا مدينة، ر�ف بثنائية لھ عالقة ال أخرى؛ دون  مناطق  ع�� العنف  ترك

  .شابھ ما أو وطبقات فئات كصراع متصارعة سابقة اجتماعّية كتمايزات ر�فّي�ن ثورة أو ر�ف ثورة الثورة

 و���كيبة ،"السورّي  العر�ّي  ا�جيش" األسد نظام جيش ب��كيبة  أخرى، جهة من عالقة، لھ الر�ف أبناء من املنشّق�ن غالب أّن  حقيقة إّن 

 ع�� الدولة مؤّسسات وإفساد وتر�يف) تطييف( علونة ع�� عمل فالنظام األسد، دولة صارت أْن  �عد السورّ�ة الدولة مؤّسسات  بقّية

ب هذا مع أل�عامل وأر�د واسع، زم�يّ  مجال
ّ

 إلفسادها، أميل وأّ��م الدولة، ب��وقراطّية �� مهام الر�ف ابناء تو�� �� املسألة ليست بحذر؛ املرك

  املركب هذا عمل �� املسألة بل
ً
 مختلف مع طو�ل، مّدى وع�� ا�حديثة، السورّ�ة الدولة تطّور  من مبكرة مراحلة �� وتداخلھ واحدة جملة

 من أك�� يأ�ي ا�جيش �� التطّوع وإّن  املتطوعون، وثّمة اإلجبارّي  التجنيد ثّمة السورّي، العر�ّي  ا�جيش ��. وا�حاالت واألوضاع الوحدات

ا أقّل  فئات ومن آخر، دون  ر�ف من أك�� و�أ�ي الر�ف، ھ ،)األك��ّية داخل الكالم( ما سياسّية هوّ�ة كم�ون  لإلسالم �عر�ًفا وأقل تدين�
ّ

 وتحرك

  املتطوع�ن فإن والطبقات، الفئات جميع �شمل اإلجبارّي  التجنيد �ان وإذا بكث��، أك�� سياسّية، م��ا أك�� إجتماعّية اقتصادّية عوامل

 عن السؤال ح�ن أبو��م من �عليًما أفضل و�انوا و�األقران،  الواجب أو باملثا��ّ  مقارن��م عند �عليًما أقل �انوا أضيق، فئات من عادة �انوا

 .حال أّي  ع�� وخاص��ما وا�خابرات ا�جيش أهل فهؤالء العلوّ��ن، غ�� عن هنا والكالم منب��م؛

% 50 بأّن  �ارني�� مركز إعداد من عل��ا اضطلعت العّينة حجم صغ��ة دراسة وتقّدر منشّق�ن؛ األسد نظام جيش من ا�خارج�ن �ّل  وليس 

 عن النظر بصرف النظام، وقاتل ا�شّق  أي دراس��م، �� املعتمد املنشق �عر�ف عل��م ينطبق ا�جيش من ا�خارج�ن من املستجو��ن من

 ب�ن تختلف و�� ا�ختلفة، التشكيالت �� املنشق�ن �سبة تقدير يصعب ذلك وإ�� دي�ّي، أخال��ّ  اقتصادّي  سيا�ىيّ  املقاتلة، ومضمون  هدف

  وأخرى، منطقة و��ن  وآخر �شكيل
ً

 الزور دير أر�اف �� والوحدات التشكيالت �وادر �� املنشق�ن �سبة أّن   يظهر  الرس�ن مع باملقارنة فمثال

 .حلب أر�اف ومثلها وأثًرا، عدًدا أقّل،

10 
، ،)األمنّية باإلجراءات الضبط( املدن هذه �� الرئيسة األحياء أو املركزّ�ة املدن ضبط  ع�� ا�جاثومّية السلطة قدرة إّن 

ً
 تفس�� ع�� أقدر  مثال

ا وأ�جز  أصغر هنا االجتماعية الوحدات �ون  حقيقة إ�� األمور  بطبيعة يضاف هذا رأ��م،  عن التعب�� عن املدن هذه من ناس �جز  بنيو��

ف م��ا  كب�� جزء �عاقدّية عالقات طغيان جانب إ�� واملقاومة، الت�افل عن
ّ
 أليس الر�ف؛ عن ماذا ولكن املعّقدة، السلطة شب�ات �� موظ

ھ األسد نظام و�نعت ذلك، من أك��, القائمة؟ السلطة األبرز  الع��ا الطا�ع �عاقدّية وصراعات عالقات من أنماط فيھ
ّ
" �غليب" ع�� قائم بأن

ا وسطها ��( املدن  هذه من أحياء أّن  حقيقة إ�� أضيف إْن  هذا ،!والفالح�ن للر�ف مشّوهة عالقات ��ج  العالقات طبيعة �� �انت) جغرافي�

 ووسائلھ، القمعّية النظام أجهزة ع�� استعصت قد �انت واملقاومة؛ املعاوضة ع�� واألقدر األقوى  االجتما��ّ  النسق إ��  أقرب ف��ا السائدة

ا صموًدا الحًقا وصمدت  وقت ومنذ" الر�ف" من املقاومة مجموعات الستقبال طبيع��م ولقابلّية أنفسهم، أهلها بصمود ا�حرب، �� أسطور��

ر
ّ

ا مّنا �ستد�� وهذا الثورة؛ من مبك
�
 سلطة �شكيل دينامّيات إ�� الصراع، ودينامّيات الثورة قبل ما إ�� أك�� والنظر التصنيفات،  ��  تر�ث

 .السورّ�ة ا�حالة �� البيئت�ن، �� املف��ضة  االجتماعّية األ�ساق معاي�� وتحديد والر�ف، املدينة �عر�ف إ�� وح�ى وارتدادا��ا، واألسد، البعث

ة نتحّرى  أْن  علينا
ّ
ا الثورة تنميط أرفض السياق هذا ففي هنا، واملوضوعّية الدق

ً
  بمطلب، أو بجهة أو بفئة لها حاصًرا تنميط

ً
 عن لها وفاصال

ھ متناقض�ن، أو مختلف�ن شيئ�ن عن مع��ين بوصفهما والسالح الثورة ب�ن كتيم لغشاء تالًيا ومقيًما السورّ�ة، ا�حالة
ّ
  ألن

ٌ
؛ خاطئ تنميط

ً
 أّوال
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 املنطلق الثورّي  والنسق السيا�ىيّ  النظام مقار�ة و��ن ناحية، من ا�حديثة السورّ�ة والدولة السورّي  ا�جتمع مقار�ة ب�ن يخلط حيث

ھ كما. أخرى  ناحية من الصراعات ودينامّيات
ّ
  إن

ٌ
 مشروعّي��ما، ومن املقاومة، شرعّية ومن الثورة شرعّية من لينتقص ير�د خبيث تنميط

 الكب��ة، السنّية ا�جتمعات �� الكب��ة، ا�حواضر ��" حقيقّية" شرعّية لھ النظام هذا بأّن  القول  ع�� القديم للنظام شرعّية إضفاء �غية

   .الطرح هذا خبث ووا�ٌح  ؛"املتمدن�ن غ��" أولئك مقابل" املتمدن�ن" لهؤالء النظام هذا تمثيل من مستمّدة شرعّية

مهما اختلفنا �� تقييم ومقار�ة مجتمعات سور�ا، وطبيعة النظام، وظروف اندالع االنتفاضة، وتحديد وتوصيف 

 �شأة السالح ال عالقة لھ ب�جوم مكّون ع�� آخر، ال 
ّ

 إذا تقصّدنا االختالف، بأن
ّ

دينامّيات الصراع؛ فلن نختلف، إال

ما لھ عالقة بطبيعة سيما ر�ف مدين
ّ
ة هنا، وال عالقة لھ بصراع مظالم وامتيازات ب�ن طبقة وأخرى أو فئة وأخرى؛ وإن

ھ يمكن دراسة عالقتھ بالثورة أساًسا منذ اندالعها .الرّد ع�� عنف النظام ووسائلھ، والرد ع�� الرد
ّ
 .وهذا �ل

ا رفًضا �حيًحا، لكث��ين  يبدو والذي الطرح، هذا أرفض هل املقابل، ��  ما، غالبية �ون : البد��ّية هذه من منطلًقا أجادل. واحدة  ال!. دفاعي�

ح�ن، الثّوار من ثّم  الثّوار، من قياسها، يتّم  لم وإْن  قياسها يمكن
ّ

 لل�لمة، الظاهر باملع�ى ر�ف ثورة الثورة أّن  �ع�ي ال الر�ف؛ من تأ�ي املس�

 هنا ومن هنا؛ وواسعة وعميقة مطلقة  شرعّية لھ يجد النظام أّن  �ع�ي ال وحكًما املدن، �ّل  مجتمعات عند شرعّية غ�� أّ��ا حكًما �ع�ي وال

 :التاليت�ن ا�حقيقت�ن ��  الكب�� ا�خلط أرفض

 ملقاومة املتغايرة بالطبيعة واملتعلق أعاله املذ�ور  األّول  للعامل نظًرا أك��، الك��ى  املدن و�� واملدينة، الر�ف �� واسعة فئات إّن : األو�� 

 لو" كما تتصرف أخذت الدهر طول  مع وواسعة كث��ة فئات فإّن  الثورة؛ وعن املقاومة عن �عضها �جز أو ا�ختلفة، اإلجتماعّية األ�ساق

 تحت التصّرف هذا ي�ون  املستساغ، البشرّي  العرف �� بھ ُيقبل ال تصاعًدا النظام عنف تصاعد   حقيقة ومع ،[...]شر�ّ�، النظام" أّن 

 . غ��ه من ال املنظور، هذا من تظاهًرا أك��  والذعر ا�خوف
ْ
 للمجتمعات النظام سرقة �سبب تكميمّية دراسة  ع�� هذا إثبات يمكننا ال وإذ

  بالنتيجة، ذلك آلّيات ولغياب و�ع����ا، السورّ�ة
ّ

ي إال
ّ
 األسد نظام من �ستفيد ودمشق حلب �� تّجار طبقة وجود مثل مقوالت بأّن  أعتقد إ�

 فقط الضّيقة الفئة هذه ع�� ت�ّح  ف�ي �ّحت وإْن  ف��ا، مبالغ مقوالت �� املتمدن السورّي  ا�جتمع من األك�� القطاعات ع�� سيطرت قد

ى للقول  توسيعها ي�ّح  وال مالي�ن، الفئة هذه أّن  لو كما النتائج �حب دون   ب�ن ا�خلط ع�� ا�جتمعات هذه ضمن وعميق واسع بر�ىً

 نز�ھ تحكيم ألّي  األسد نظام رفض فإّن  التكميم، ع�� القدرة غياب ومع قناعة، دون  الصامت�ن املستفيدين و��ن املقتنع�ن املستفيدين

 هذا وضع يمكن�ي ثانية، ناحية ومن أخرى، طوائف من ضّيقة فئات وخارج طائفتھ، خارج النظام شرعية �� األّول  الطاعن يمثل للصناديق

  هو القمع تمادي �عد املظاهراُت  استقّرْت  أيَن : فيھ للنظر املعيار
ُ
 املقاومة ع�� القادرون وهم األساسّية، وماّد��م العنيدين املساهم�ن عالمة

 ال�ي القص��ة الفواصل �� امتّدت أين وإ�� حيا��م، ولطبيعة والنفسّية الفكرّ�ة ولبني��م سيسيولوجّية لعوامل ال��اية، وح�ى حّد، أل�عد

  هو ال��ّ  الرصاص كثافة من الشبيحة وملشيات األم�يّ  ا�جهاز خفف
ٌ
 وأهلّية وأحقّية وجاهة أهدافها و الثورة ألسباب أّن  ع�� عالمة

   .فقط عنھ واملعلن  الظاهر يتناول  سبق ما و�ّل  هذا. بالنظام امللصقة الشرعّية �� طعن وهو واسعة، وشعبّية

، سألُت، ح�ن. الثائرة وغ�� الثائرة السورّ�ة، ا�جتمعات طبيعة �� أسلفت، كما أساًسا،  النظر اختالف ��:  والثانية
ً

  ديرالزور شباب مثال

حة املقاومة أّن  وجدتم هل
ّ

  ذلك رفضوا محدّدة، جهات ومن الر�ف من جاءت املس�
ً
ھ وقالوا واحدة، مّرة

ّ
 املقاومة فقط، �سب عن �عب�� إن

 سيتغّ�� الطرح �ان ما فإذا املتعلمّون، وم��م الفتّوات م��م السالح رفعوا الذين واملقاومون  الر�ف، �� اندلعت كما املدينة �� اندلعت

ة أك�� سيسيولوجّية دراسة  إ��  استناًدا
ّ
قة الصراع دينامّيات عن بنا سيبتعد فهذا  ديرالزور؛ �جتمعات  دق

ّ
 عن وحكًما بالثورة، املتعل

   .ما كثورة تنميطها  ع�� بمشروعّي��ا والطعن شرعّي��ا،
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  تتطلب املناطق ب�ن معت��ة اختالفات وثّمة
ً

حة الثورة فصائل امتداد الوا�ح �ان حلب مدينة معركة و�� حلب، ففي أك��، تفصيال
ّ

 من املس�

ل ال�ي دراّيا �� و�املقابل. املدينة إ�� الر�ف
ّ
 مرّده عميق  وتفاهم ا��جامٌ  ثّمة والعنفّية، السلمّية املقاومة حيث من للثورة، متمّ�ً�ا نموذًجا تمث

ف غ�� �عب�ً�ا  ا�جتمع، وعن للثورة، األّول  النسق عن القائمة الب�ى �عب�� إ��
ّ
 لصموٍد  عنواًنا" املدينة" من جعل وهذا منتقص، وال مت�ل

ا؛ الثائرة املدن أشّد  من واحدة ملوقعها نظًرا �و��ا رغم أسطورّي 
ً
 ال�ي املدن مجتمع  غ�� كمجتمع �جتمعها أحدهم نظر ما فإذا اس��داف

  ف��ا لھ يجد النظام أّن  ُيقال
ً

  فهذا ما؛ وشرعّية قبوال
ٌ

، ا�حديث، عند النقاش هذا ي��ز وكذلك.  آخر خالف
ً

 املرج من مناطق  امتداد عن مثال

ا متالصقة مناطق و�� دمشق، من و�رزة فالعباسّي�ن جو�ر إ�� دمشق ر�ف من ودوما  األ�ساق طبيعة حيث من متباينة لكّ��ا  جغرافي�

 .ف��ا االجتماعّية

 أر�اف ع�� الثّوار سيطرة فإّن  وكب��ة، واسعة أظّ��ا عمومي، نفاق حالة وخلق لھ رفض حالة قّنع مناطق ع��  بالقّوة النظام سيطرة أّن  وكما

 الداخ��ّ  الن�وح �عوامل  والكث�� الواسع بتقييم عندي متعلٌق  واألمر معت��ة، أراها نفاق، حالة وأفرز  تأييد حالة حجب ومدن، واسعة

 ا�جتمع مفاصل ع�� وسيطرتھ القمع �� وخ��تھ النظام أقدمّية مثل و�عوامل ،)املذابح من هرً�ا النظام ملناطق انتقلت كث��ة ثورة حواضن(

 نقاشات ألث�� أردت ولك�ي املطروحة، القضايا حسم هنا يمكن�ي ال. السلطة �عالئق تتعلق ف��ا التفصيل يمكن أخرى  وعوامل واالقتصاد،

ة أحسن  نحو ع�� لر�طهما و�وادرههما، ا�حّر  وا�جيش املقاومة لنشأة السيسيولوجّية األصول  تخّص  نقاط �عض حول 
ّ
 باملفاهيم دق

 .السلطة �عالقات يتعلق فيما وا�خطابات و�املسالك السياسّية

املقاومة، الجیش الحّر، ويف مقوضاتها، الباب الرابع: يف مقومات شرعّیة 

 وأصول التشّظي
 

قها ،النوا�� القانونّية والسياسّية لهذا ا�جدل ��ح�ن النظر 
ّ
سا��ما "القديمة بالصراع ع�� مصادرهما ومؤّس  و�عل

ا �� ا�حالة السورّ�ة، إذا م ة �� الدولة السورّ�ة"؛ لْم يكْن جدل الشرعّية واملشروعّية مركز��
ّ
ا قورن بحاالت املمثل

أخرى، ول�ن �ان هذا ا�جدل يتعلق أساًسا بضبابّية هذه املفاهيم و�سبّي��ا، ال سيما �� حاالت الثورات والتحّول أو 

ا باملسألة  ا إ�� الشرعّية واملشروعّية، مع تداخل ذلك صميمي� ھ �� ا�حالة السورّ�ة يفتقر النظام �لي�
ّ
االنتقال،  فإن

أهمّية وحسًما هو جنوح النظام �سرعة إ�� درجٍة من العنف  ال يكون معها استخدام هذه  الطائفّية، لكن األك�� 

ا أساًسا.
ً
 املفاهيم مستساغ

 
ا صار       أعاله، ح�ى لو اعت��نا استخدام العنف "املشروع" املقّوم األبرز  للدولة، فقد بلغ عنف األسد حد�

ُ
لقد قلت

ملوضوعھ �� مفهمة قيام الدولة، فكيف نتحّدث عن املشروعّية، وعن  فيھ غ�� مفيٍد للسلطة كماهّية، وفاقًدا

 العامل األسا�ىّي البدئّي  ملشروعّية وشرعّية املقاومة العنفّية، هو ال شرعّية وال مشروعّية 
ّ

الشرعّية!. من هنا، فإن

احتياجھ  إ�� قدر هائل وسلطاتھ �سبب الثورة؛ مع  سلطتھقدر كب�� من تھ وإل�سانّيتھ، ولالنظام، وفقدانھ ألهليّ 

 .ووح�ىّي من العنف الالمقبول والالشر�ّ�  لفرض قدر ضّيق وضئيل  من السلطة

 
ت     

ّ
لكّن االعتماد، فقط، ع�� ال شرعّية وال مشروعية النظام كعامل أسا�ىّي، وعدم العمل ع�� ترسيخ وصيانة مؤهال

واملقاومة، ع�� إرساء أسس الشرعّية البنيوّ�ة  املشروعّية البدئّية، الرضا والقبول الشع�ّي بمبدأ ا�حماية
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واملؤسساتّية، والتوافق ع�� قيادة وقادة، سيش�ل حسًما معت�ً�ا م��ما، أو تقّسمهما، دون أن يكسب النظام 

ھ �ان 
ّ
 �حالة التنازع والتنافس والتشظّي، أو إن

ٌ
بالضرورة؛ أي ع�� حساب فراغ ُيتنظر أن ُيمأل،  ال سيما وذلك محايث

دة لالنقسام.أس
ّ
 اًسا إحدى العوامل املول

 
ھ ومن طبيعة �شأ��ا، حيث    

ّ
حة فقدت الشرعّية؛ خطأ، سأقول: إن

ّ
 املقاومة السورّ�ة العنفّية واملس�

ّ
لن أقول أن

ا  لتأط��ها، ومع نيلها الشرعّية واملشروعّية األو�� 
ً
الشرعية ف��ا صاعدة من القواعد، تحتاج املقاومة  جهًدا مضاعف

  من
ّ

دة لالنقسام"، ألن
ّ
ا من مغادرة هذا النسق سيطلق "العوامل املول

ً
 ما حدث الحق

ّ
الثورة، �عنوان ا�جيش ا�حّر، فإن

ة
ّ
ا فاعل�ن ناهض�ن، أو قادم�ن وهم قل ، لن �غزلوا �� هذا النسق األّول، وهذا �ع�ي التنازع ع�� املصادر واملوارد �سبي�

 .عّية أيًضااملادّية والبشرّ�ة، وع�� مصادر الشر 

 
وهذا سيؤّدي إ�� ال�جز والتأخر عن تمثيل هذه الشرعّية �� مؤسسات حاضنة، وإرساء شرعّية بنيوّ�ة تفرض سلطة    

ما، وتدير مناطق واسعة، وتكسب رضا فئات أوسع، وتن��ع اع��اف أطراف داخلّية وخارجّية. لتكون حالة املقاومة 

ا من حيث الب�  ى و األطر، واألك�� �عنيًدا ع�� التجمع واالصطفاف.السورّ�ة بامتياز ا�حالة األك�� �شطي�

11 
ا، ال سيما ال�ي �عرّض  ت مشهد املظاهرات ا�حتفلة با�شقاق العساكر، وشعور الناس �� املناطق ال�ي �عرضت ل�حمالت األمنّية األك�� توحش�

رب ا��يار النظام عند فئة، �انت عالمات ع�� مشروعّية ملذابح  �شعة؛ شعورهم بحاج��م املاّسة ل�حماية، وغلبة انطباعات مبالغ ف��ا عن ق

ا إ�� أعمال املقاومة العنفّية، وهذا ما يؤكّده كث��ون؛ بأّن الناس رحبوا علًنا وهللوا ل "ا�جيش ا�حّر"، و�� حقيقة األمّر، ليس هذا مصرو 
ً
ف

م وأصدقا��م وأقر�ا��م ومعارفهم، وأبناء ال�ّ� أو أبناء تنظيم أو �شكيل، الناس �انوا، و��ل �ساطة، يتفاخرون و�رحبون ببطوالت أبنا��

ا، �� حماية امل ناطق البلد، و�بطوال��م هم انفسهم، و�ان هذا مشفوًعا �� ا�حاالت ال�ي نجحت ف��ا ا�جموعات األو�� مهما صغرت، ولو مؤقت�

ة واأللفة تجاه هذا االسم، ا�جيش ا�حّر، كعنوان لفارس يحضر "العار�ة" أمام آلة النظام القّتالة؛ حيث ساد شعوٌر ب�ن أهلها مفاده املّود

عند الطلب، و�� مدن و�لدات  كث��ة من مناطق  الثورة  �ان ملشاركة  شباب ا�جيش ا�حّر �� �شاطات الناس ومظاهرا��م، و�عاملهم الودّي 

الذين  وجّهوا  الرصاص ب�ل برودة دم ع�� متظاهر�ن عّزل معهم ع�� ا�حواجز؛ �ان لھ أثر املقارنة مع ما �عرفونھ عن رجال األمن  وا�جيش 

مع ما يرافق ذلك من شعور بتغ��  منتظر  منذ زمن طو�ل �� ا�جّو العام. وكذلك الكمائن والغارات ال�ي اس��دفت أرتال األمن وا�جيش 

ن القاتل، القاتل الذي يقتلهم منذ عقود بصمت. أر�د أْن املتوّجهة إ�� "فرائسها" قو�لت بحالة رضا  ألّن ناًسا شعروا باالنتصاف ع��  الثأر  م

لعنيفة؛ أقول إّن هذا القبول والرضا ضمن األوساط الثائرة واسٌع  عند  البداية، وإذ نقّر  بوجود مؤّ�دين للثورة أو ثائر�ن رفضوا املقاومة ا

 تقّنعوا برفض العنف. فيجب أْن ن�ون حذر�ن هنا؛ ونمّ��  أعداء وراف�ىي وخصوم الثورة أساًسا عّمن

ذ نظام األسد  2011خالل عام 
ّ
 18عملّية أمنّية ك��ى ما ب�ن عملية "تطه��" وعملّية "تطو�ق وتفتيش"، مرتكًبا  14نف

 �سمة 6000�سمة �� موقع واحد وزمن واحد)، وقتل با�جمل  20مذبحة (فوق 

ا، حازت املقاومة العنفّية وامل
ً
حة ابتداًء ع�� درجة �افية، برأيي، من القبول والرضا، وهذا فرٌع  منتظر �� أوساط ا�جتمعات املنتفضة إذ

ّ
س�

 ع�� شرعّية الثورة، وع�� ال شرعّية نظام األسد، واستمّرت مظاهر التأييد منصرفة ل�جيش ا�حّر �لقب مهيمن تقر�ًبا للمقاومة ح�ى أوقات

ال�ي بدأت تظهر  ا�جموعات وا�جماعات والتشكيالت اإلسالمّية، أو ذات ، وهذه الف��ة 2012مختلفة بالنسبة للمناطق ا�ختلفة من صيف 

ه بأّ��ا ا�خطابة والصبغة، وهذا عامل ضعيف األثر  �� ا�حّد من  النظرة اإليجابّية العاّمة للمقاومة العنفّية، كما أراه حينئذ، حيث نظر  لهذ
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وا�جتمعات املنتفضة  �� دينامّيات الصراع ع�� أصول لها عالقة وثيقة بطبيعة  جزء من املقاومة عموًما ألّ��ا منبثقة �� األخرى من ا�حالة

 ا�حياة السياسّية قبل الثورة.   

، م��م  1925ا�شقاقھ و�شكيلھ؛ �ان النظام قد قتل  2011ح�ى أعلن املقّدم الهرموش يونيو 
ً
،  71�سمة

ً
طفال

ق، وتختلف التقديرات فيما يخ
ّ
ّص االختفاء القسري والتنكيل امليدا�ّي من اغتصاب واعتقل أضعاف، وهذا املوث

 وضرب

ّي وح�ى تنظيم القاعدة "ج��ة النصرة" تّم التغطية عليھ  مع اختالف �� دافع التغطية والتأييد، ب�ن قناعة ��ا، أو قبول براغما�ّي �عاقد

ا  �� خطابھ املشرعن انتقا�ّ� حيث نظام األسد هو العدّو القاتل األك��، أو  �حاولة اخفاء هذا الفا عل الذي �ان النظام  ي�خمھ قصًدا وجد�

ر  ��  بداية تبّدل مزاج فئة من الناس حيال "ا�جيش ا�حّر" هو  قصوره النس�يّ 
ّ
  للقمع والقتل العام. وأحسُب يبقى العامل األقوى املؤث

دات ومدن ومناطق وخوض "معارك ضار�ة"، ومع استخدام الالحق �� توف�� ا�حماية مع اختيار  فئات من املقاومة للتحّصن �� أحياء و�ل

حة من املنطقة، أو صمودها مع 
ّ

نظام األسد لألس�حة الثقيلة والقصف العشوائّي مّما أدى، �� حاالت متكررة، إ�� خروج ا�جموعات املس�

وخسارة الناس ملساك��م  وأرزاقهم.  هذا �ان ما �حق ��ا من تدم�� �سبب القصف الهمجـّي العشوائّي، وما رافق ذلك من نزوح واسع داخ�ّ� 

 يصيب الناس بنوع  ممّ��  من خيبة األمل، األمل العا�� الغامر الناتج عن خلل �� تقدير  الواقع، والذي يرفع سقف التوقّعات من "ا�جيش

  ��  مصر  وتو�س
ً
ع  نتائج سريعة  مقارنة  بحاالت مشهودة ع�� الهواء مباشرة

ّ
 وليبيا؛  و�� خيبة أمل حميدة كما أسمّ��ا. ا�حّر"،   و�توق

 عدد القت�� ارتفع خالل 
ّ

، وارتكبت ا�جازر الك��ى، ومذابح الس�اك�ن، لكن عدد املعتقل�ن املوثقّ�ن 2012يالحظ، أن

رت 
ّ
ا، النظام صار يخطف، و�قتل أك��، و�أس�حة ثقيلة و�عيدة، واملقاومة صارت تمنع االعتقال، وتوف انخفض تدر�جي�

 طرق الن�وح

12 
خص �� الكمائن والغارات وضرب أرتال األمن وا�جيش 

ّ
خالل العام األّول، �انت تكتي�ات خاليا املقاومة األو�� من "ا�جيش ا�حّر" تت�

�ش�ل متفاوت ع�� نحٍو وا�ح،   2011والتم��س ع�� مداخل املناطق خالل وقت النشاطات املناهضة للنظام، وهذه بدأت تموز/يونيو 

م، ولم تحدث خالل العام األّول إال أر�ع معارك ضار�ة  "تم��س ومقاومة ح�ى ال��اية":
ّ
 و�ش�ل متدرج وغ�� منسق وال منظ

: ضمن سلسلة من املظاهرات واألحداث ال�ي تفاقمت ع�� إثر  قتل متظاهر�ن وحملة تفتيش عن منشّق�ن، رافق��ا مداهمات واعتقاالت أّولها

، ارتكبت قّوات 2011حز�ران/ يونيو من عام  28إ��  3الزاو�ة وجسر الشغور ور�فها من محافظة إدلب، وقعت ب�ن �� قرى و�لدات �� جبل 

�� مذبحة األسد مجزرة �� أورم ا�جوز (شر�ّ� جسر الشغور) وحلقت مروحّيات فوق جسر الشغور وقصفت وقتلت من الناس العّزل 

ا للمخابرات وسيطروا ع�� أس�حة، وح�ن وصلت قّوات مساندة من ا�خابرات وا�جيش  أخرى، مشّيعو الشهداء الغاضب�ن هاجموا مقر�

، ا�شّق م��م من رفضوا إطالق النار ع�� املتظاهر�ن وا�حتجّ�ن، ونصب الثّوار كميًنا محكًما لرتل من ا�خابرات راح �حّيتھ عشرات م��م

ملدينة �� الشهر ذاتھ، واجتاحت قرى و�لدات �� جبل الزاو�ة إلخضاعها، و�عد �جوم بمئات املدرعات فرضت قّوات النظام سيطر��ا ع�� ا

حة كب��ة، 
ّ

 250با��حاب �عد �جوم قّوات األسد بنحو   2011سبتم��  27و�� الرس�ن وان��ت  :وثان��او�عت��  هذه أّول حالة مقاومة مس�

: �� باباعمرو (حمص) ا��حبت كتيبة وثال��ا، ندالع االنتفاضةحيث وصفت املدينة بأّ��ا أول مدينة تخرج عن سلطة األسد منذ امدرعة، و 

ا" �� مارس  �عد أسابيع من القصف العشوائّي باملدفعّية الثقيلة وتدم�� أجزاء واسعة من ال�ّ� �� عملّية اعت��ت  2012الفاروق "تكتيكي�

هذ املعقل العنيد من  معاقل تصعيًدا جديًدا �� عنف النظام ع�� أحياء املدني�ن بدون تمي��، وتطبيق سياسة األرض ا�حروقة القتالع 

: �� الز�دا�ي، غرب دمشق، املدينة ال�ي اعت��ت منذ ذلك الوقت ذات أهمّية خاّصة ل�حرس الثورّي اإليرا�ّي ملا لها ورا�عهاالثورة واملقاومة، 

حة 
ّ

وفرض اتفاق وقف إطالق النار من موقع �� عمليات إمداد حزب هللا البنا�ّي، انت�ى ال�جوم األّول بصمود  مجموعات املقاومة املس�

ا و�صّدون �جوًما واسًعا، قو 
ً
�ل ذلك وا��حاب القّوة املهاجمة إ�� األطراف، ويعت�� هذا ا�حادث األّول �� الثورة الذي يفرض بھ الثّوار شروط



 

19 
 

 

 2016 الجیش السورّي الحرّ 

، حيث 2012وقت من ف��اير  بفرحة وترحيب ظاهر�ن ب�ن  األها��،  عاودت قّوات األسد الحًقا و�عد أسابيع من القصف ودخلت املدينة ��

 ا��حب مجموعات الثّوار إ�� ا�جبال والوديان.

ا �جون لين� �� مقار�ة 
ً
شرعّية املقاومة العنفّية، من شرعّية الثورة، وعنوا��ا العر�ض األّول �ان ا�جيش ا�حّر، ووفق

ل
ّ
 ا�جيش ا�حّر، و"رغم اإلخفاقات ا�جانبّية"، هو، كنسق آخذ بالتش�

ّ
، أفضل من غ��ه، نظًرا لتعّدد الشرعّية، فإن

 املصادر الرضائّية، وشيوع التأييد لھ، وأسبقّيتھ.

 �جومّية �� واقع األمر، بل �� جزء من سالسل من العملّيات ال�ي �ان يجر�
ً

، وال أعماال
ً
ا معزولة

ً
�ا النظام إّن هذه املعارك األر�ع ليست أحداث

ح�ن قرروا الدفاع، وخالل هذه األحداث لقمع الثورة، و�� األصل ��اجم النظام مناطق إل 
ّ

خضاعها و�تفاجأ بوجود منشقّ�ن أو  ثّوار مس�

�انت املظاهرات واالحتجاجات مستمرة ضمن الزخم نفسھ، وتؤكد ع�� طا�عها العام،  وأّن هذه املقاومة حّق مشروع �حماية النفس، ما 

فة ال�جوم، فكما أو�حت �� ا�جزء الثا�ي، ليس لدي أي اع��اض ع�� هذا، ��ّم�ي هنا ليس ت��ير العنف املقاوم ابتداًء، ح�ى ولو أخذ ص

ما أر�د من هذا السياق هذه النقطة ا�حرجة؛ و�� ا�جدل حول صوابّية ومشروعّية وشرعّية طرائق املقاومة 
ّ
وأراه طبيعة وعفوّ�ة، وإن

ة �� التم��س والصمود �� مناطق آهلة منتفضة، وهذا ا�جد
ّ
ا ع�� نحٍو خاطٍئ، مقصود وغ�� مقصود، العنفّية املتمثل ل سوف يرتبط عضو��

ا، أي ح�ى   18ب "ا�جيش ا�حّر"، ألّن اسم ا�جيش ا�حّر ببساطة ارتبط بطالئع العمل املقاوم العنفّي، واستمّر   مهيمًنا  كذلك  شهًرا وسطي�

 عنوان��ا "اإل 2012النصف الثا�ي من عام 
ٌ
سالمّية"، ا�حلّية السورّ�ة م��ا، واألهّم بروز تنظيم ، حيث ظهرت �شكيالت وتحالفات وا�حة

 القاعدة؛ ظهروا كفاعل�ن سياسّ�ن عسكرّ�ن، وليس كجماعات مقاتلة.

 
ذ القرار السليم، وال نمارس التفك�� ال�حيح، إذا استسلمنا لنتائج األخطاء كص��ورات، رغم ما �� الوقت من 

ّ
ال نتخ

 شرعّية مقابل
ْ

أخرى، جلُّ الفصائل املسّماة إسالمّية لها شرعّية ما، ومشروعّية ما كمقاومة  متّسع، املسألة ليست

ل 
ّ
حة، بل �� قر�بة من طبيعة ا�جيش ا�حّر العامة من حيث كوادره ومجتمعاتھ، لكّن ما حدث وما يحدث، مث

ّ
مس�

ا.  و�ان يمكن  ا مأله ال_شرعّيون أقوى تنظيمي�
ً
ق فراغ

ّ
ل�جميع الغْزل �� النسق األّول، حسًما ح�ن النظر للمحّصلة، وخل

 والزال. 

حة املقاومة ال�ي لها لون إسالمّي وا�ح، وليس أفرادها متدّين�ن فحسب، فإّن الفارق الزم�ّي عن �ش
ّ

كيل بالسؤال عن أو��  ا�جموعات املس�

�� النوّ�ات ع�� أساس ذي صلة، كما أّن هذه أشهر وسنة، وهنا الكالم عن الظهور واالش��ار، وليس أو  6الهرموش الضباط األحرار ي��اوح ب�ن 

ا، بمع�ى لم �عرفها الناس ع�� املستوى العام، ولم تحرص �� أْن تتوّجھ، وهذا عائٌد لطبيع  سياسي�
ً

ة ا�جموعات وا�جماعات لم تكن فاعال

امة للثورة"، أن تتوّجھ بخطاب عام.  وال عمل �عضها، أو ألّن ا�جّو العام ال يقبل، أو ر�ما �حرص �عضها ع�� ع�� عدم إحراج "الصبغة الع

فة لوصف املقاومة والثّوار عموًما، بمن ف��م 
ّ
شّك باملقابل أّن النظام، وح�ى قبل أي ظهور لهؤالء حرص ع�� العمل بمسار�ن: دعاية مكث

اب أفظع ا�جازر بحّق مجتمعات الثورة، السلمّي�ن من قادة العمل، وصفهم بالعصابات ا�خارجّية والوهابّية والسلفّية، واملسار الثا�ي ارت�

بالس�اك�ن، وتقّصد قتل األطفال والنساء، والتنكيل واالغتصاب، و�شر مقاطع فيديو أو صور من قبلھ، أو انتشارها بفضل الناشط�ن 

 وسع��م لف�ح طبيعة النظام، وهدفھ استنفار الناس واستفزازهم، و قمعهم وتخو�فهم. 

، حرص ع�� العمل السرّي بداية، و�انت أو�� العملّيات ع�� هيئة اس��داف مقّرات األمن بالتفخيخ، ولم �علن ع
ً

ن تنظيم ج��ة النصرة، مثال

، واألهم لم يظهر كفاعل سيا�ىّي عسكرّي، ويعرف ب�ن الناس إ�� ما �عد ذلك، وح�ن ظهوره األّول اختار 2012نفسھ ح�ى آخر  يناير من 

امة سائغة للمخاطبة،  كما إّن السورّ��ن من املناطق املنتفضة، ح�ى مّمن ليس لهم سابق "تجر�ة جهادّية" هم مادة معت��ة �� مفردات ع

ا ح�ى اآلن، من الناس اختار  هذا النمط والعنوان ليقاوم، وليس هنا محّل تقييم هذا.   �وادره، أي أّن فر�ًقا، وهو األقل �سبي�

موضوع الشرعّية، بالنسبة للفاعل�ن قبل املراقب�ن، كصراع فكرّي بحت، وهذه مغالطة محّرضة  صار األمر إ�� معا�جة

 
ً
 جملة عوامل سيسيولوجّية وسياسّية واقتصادّية �انت تتحرك كتلة

ّ
لإلنقسام وحائلة دون اإلنتظام؛ فا�حقيقة أن
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 مع عوامل وفواعل خارجّية، وإحدى مقّومات الشرعّية �� ه
ً
ذا العصر حيازة قدر من اإلع��اف واحدة، متداخلة

 غ�� الرضا. 
ُ

 الدو�ّ�؛ واإلع��اف

و�قّية الفصائل اإلسالمية، أو ال�ي �سّ�ي نفسها، من ال�ي أّسسها سورّ�ون، وارتكزت ع�� ب�ى وا�ساق اجتماعّية سورّ�ة محلّية جذورها  

 لدينامّيات الصراع وتن�ج عالقا��ا ��دوء و�ط
ً
ا، أي أّ��ا لم تكن قديمة، بدأت تظهر محايثة ء وصمت، و�عمل كذلك �عيًدا عن األنظار �سبي�

مهيمنة كعناو�ن مثل ما هو "ا�جيش ا�حّر"،  وهذه وإن ت�ّونت أو�� نوّ�ا��ا كذلك األمر �عد فاصل زم�ّي مر�ح، وإْن �ان مؤّسسوها، أو 

 أّ��ا متغايرة ب�ن املناطق ا�خت
ّ

لفة و�ش�ل وا�ح، و�عض مؤّس�ىي تلك الكتائب الصغ��ة، �عضهم من �جناء إسالمّي�ن سابق�ن، إال

ا ليقاوم،  مجموعات شباب �انوا مجموعات منظّمة للمظاهرات، شباب متدّين، أو غالب �وادرها، أي ليس جميع من اختار عنواًنا إسالمي�

، وال هو  سلفّي أساًسا،
ً

وعموًما ليس بذي تحّ�� أو تجر�ة سابق�ن لهما  هو من مدرسة "صيدنايا" كما هو متخّيل، وال هو سلفّي جهادّي قبال

ال عالقة باإلسالم السيا�ىّي.  ا�جتمعات السورّ�ة متدّينة بدرجات متفاوتة، و�عض فئات الشباب متدّين، ولھ توّجهات إسالمّية، ع�� أّي ح

ّينة املتغايرة �ان هو اإلعالن، �� اسطنبول، عن يتّفق باحثون ع�� أّن أّول ظهور وتجمع سيا�ىّي الطا�ع �حشد من الكتائب اإلسالمّية واملتد

، أي �عد عام �امل من إعالن الضباط األحرار، و�عد شهر من إعالن الهي�ل الثالث ل "ا�جيش ا�حّر"؛ وهو   2012ج��ة ثّوار سور�ا يونيو 

 .2012السور�ة يوليو  للثورة املش��كة العسكر�ة القيادة

13 
ھ مختصر ومقتضب، 12و 11ما تّم إيراده �� املقال�ن 

ّ
حة وتطّورها مقابل عنف النظام ودرجاتھ، ع�� أن

ّ
، �� شأن تكتي�ات املقاومة املس�

ر وعطًفا ع�� ا�جزأين الثا�ي والثالث، و�� شأن شيوع اسم "ا�جيش ا�حّر" ومجموعاتھ وعنوانيھ التنظيمّية البدئّية بادئ ذي بدء، قبل ظهو 

سالمّية، أو اإلسالمّية الناهضة  أو املست��ضة، أو ال�ي رأسها وافٌد أو خطا��ا، أو �سبة معت��ة من ا�جماعات وا�جموعات ذات الصبغة اإل 

حة، والشرعّية واملشروعّية 
ّ

 الضرورة وا�حساسّية حال مقار�ة املقاومة املس�
ُ
�وادرها، ظهورها  كفاعل سيا�ىّي عسكرّي؛  أموٌر بالغة

الشعبّية، ومعا�جة النسق الذي يمكن البناء عليھ، ليس لناحية تصّور لون سيا�ىّي واحد للعمل  االبتدائّية واملؤّسسة، وتحّري ا�حواضن

ي، املث��  لصراعات، واملعّوق �حدوث إجماع معت�� 
ّ
يّمهد  املقاوم العنفّي أو السل�ّي، فهذا مّما ال يتصّور، ولكن لتفادي االنقسام، والتشظ

ة التعبانة  ماثل
ّ
 ة اليوم، �� ب�ى وأوضاع العمل السيا�ىّي والعسكرّي.للبناء، وا�حالة الرث

مة، �سق �ان يمكن 
ّ
نحن حيال التعر�ف بنسق مقاوم، فرع ع�� النسق الصاعد مع الثورة، والذي تّم ب��ه، وليس بمنظ

بناء التنظيمات بموازاتھ لتجاوز اإلنتقال، ع�� �جم العوامل ا�حّرضة لالنقسام، من العوامل السياسّية 

 والسيسيولوجّية ال�امنة �� حالة ما قبل الثورة، واملتولدة من أثر دينامّيات الصراع.

حة العر�ض األّول املتغّصن عن الثورة، وعن مجتمعا��ا بال معرفة بھ سابقة للثورة تقيّ 
ّ

مھ حاز ا�جيش ا�حّر،  بوصفھ عنوان املقاومة املس�

ٍد لتحّ��ات وخصو 
ّ
ا، ال سلًبا أو إيجاًبا ع�� نحٍو مول مات وانقسامات، و�اعتباره الوحيد ملّدة معت��ة من الزمن، واملهيمن لف��ة طو�لة �سبي�

بوصفھ تنظيًما وال تنظيمات فحسب، الشرعّية واملشروعّية، مع قدٍر من اإلع��اف،  واإلع��اف ليس هو الرضا، فا�جيش ا�حّر  مع��ف بھ 

ا عنھ كما ير  ھ استناًدا إ�� ضرور�ّي حماية من قبل أطراف خارجّية، وليس مرضي�
ّ
ا؛ وهذا �ل ا ع��ا خارجي� ، كما أّن الثورة ليس مرضي�

ٌ
ّوج جماعة

 ا�جتمعات وإدارة املناطق املنتفضة وا�خارجة عن ر�قة السلطة القديمة ال�ي تخسر السلطة والشرعّية �� آن،  والذاهبة بالناس  إ�� حرب

لك �حرص الناس ع�� حماية �سق سيا�ىّي آخذ بالت�ّون والنمو من �عد اندالع ثور��م، ثورة شرسة يظهر أّ��ا ال تبقي وال تذر، وقبل ذ

 الكرامة.

منبع الشرعّية للعنف املقاوم، �ان  االحتياج ل�حماية، وقد قاوم وقاتل شباُب الثورة عامل�ن �� سلسلة من الب�ى 

 تطّور ب�ى التنظيم. املتغايرة واملتغّ��ة تحت عنوان ا�جيش ا�حّر ، وال يزالون، مع 
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14 
 إّن 

ْ
د لالنقساموإذ

ّ
هو غياب أد�ى مقّومات ا�حياة السياسّية قبل الثورة، وطبيعة تنشؤ  نوّ�ات حمل السالح العفوّ�ة  العامل األّول املول

�ان  العامل األّول ا�حايثفإّن البؤرّ�ة املتناثرة، والشرعّية والتنظيمّية الصاعدة من القواعد، وطبيعة العالقات ب�ن الوحدات االجتماعّية، 

لة �� صفوف الثّوار  و�وادرهم غ�� النا�
ّ
تة ومضل ِ

ّ
جة، "نجاح" نظام األسد �� تقطيع املناطق وا�جتمعات واخ��اقها، وتوليد انفعاالت ُمشت

ة، مّما أظهر أّن املقاومة "ا�جيش ا�حّر" عاجزة عن ا�حماي
ّ

، مع 2012ة، وهذا بدا �� صيف وتصعيده للعنف بآلة عسكرّ�ة جّبارة ومتوحش

ا ضّد  موجات نزوح وانتقال داخ�ّ� كب��ة، مع استخدام سالح ثقيل وشامل من مدفعّية وصوار�خ أرض أرض وجّو أرض عشوائًيا قصدي�

ك عموًما، و�سبب مواط�ي املناطق املنتفضة، �عد أْن �انت قذائف الهاون أو الرشاشات الثقيلة والبنادق �� أدوات اإلرهاب والقتل  قبل ذل

ع�� تفاوت  كب�� �� القّوة ب�ن أس�حة خفيفة وأس�حة ثقيلة ظهر "كما لو أّن" املقاومة غ�� قادرة ع�� ا�حماية أو إيقاف القتل، مع قدر��ا 

 
ّ
ھ من فو�ىى �� الصمود والتم��س إ�� حّد مذهل ح�ن النظر �خلل مواز�ن القّوة والردع، بمن ف��ا كتائب إسالمّية أو ذات صبغة، وما تخلل

َوى املناطق ال�ي تتفّرغ من أي سلطة وسيادة، و�ستباح من قبل جنود األسد (�ستباح ع�� 
َّ
)، واستغالل عصابات األسد وعصابات  الط

"تتقنع باملقاومة" و�س�ى �� األخرى ب "ا�جيش ا�حّر"، والعصابات والسّراق عموًما؛ استغاللها  هذه األوضاع الرت�اب نقائص تتّمثل 

األرض �ش�ل �سيط ورّ�ما  بالسطو غالًبا، و�� الف��ة ذا��ا  �انت تظهر الكتائب وا�جموعات وا�جماعات اإلسالمّية كفاعل سيا�ىّي، وع��

 بكتائب محلّية �عي��ا
ً
اش��رت  عفوّي �ان ُيقال أّن هذه الكتائب أك�� عّفة ونزاهة وفاعلّية مقابل مسّ�ى واسع  هو "ا�جيش ا�حّر"، ال مقارنة

د لالنقسامالبالنقائص، و�� الفضاء العمومّي بدأت أو�� حاالت تجمّعهم  "الكتائب اإلسالمّية" �� "ج��ات"، وهذا هو  
ّ
 .عامل الثا�ي املول

الشرعّية تز�د وتنقص، واملشروعّية كذلك، و�� حال ثورة وانتقال تتغ�� �سرعة و�حّدة. فاعلون مختلفون تنازعوا 

مصادر الشرعّية البدئّية، وتنافسوا ع�� األصول البشرّ�ة واملادّية، ما فتت الشرعّية ال�لّية، و�ّدد املوارد، وهذا عائٌد 

ر للفطنة السياسّية و�جملة عوامل فكرّ�ة وسيسيو�جّية واقتصادّية، بنيوّ�ة ووظيفّية، وعالقات السلطة، لالفتقا

 دون العمل ضمن النسق االّول وا�جامع
ً
 حالت متظافرة

ة، صار فر�ٌق من الناس، ال يمكن تقدير �سبتھ، وأع�ي من أوساط الثورة، يتحّدث أّن "ا�جيش ا�حّر" أخطأ باخ
ّ
تياره التم��س �� ا�حصل

ر أّن النظام ارتكب منذ البداية مجازر ضّد ب�ى أهلّية
ّ

 وخوض املعارك الضار�ة �� أحياء ومناطق، وهذا يمكن تفهّمھ إ�� حّد ما، مع تذك

حة �انت أساًسا ا�حماية، حماية أحياء ومناطق، وليس القضاء ع�� ا�جيش
ّ

 مساملة، وأطفال و�ساء، وأّن مشروعّية املقاومة املس�

وا�خابرات وإسقاط النظام.   ومع خسارة  مجتمعات �املة ملناطقها ولبيو��ا ومعا�شها، ومع ما يطفو من أخبار عن حاالت ال��ب �� 

ا  ��  أذهان الناس ب "ا�جيش ا�حّر"،  و�� مرحلة الحقة صار األمُر  إ�� تجر�م  هذا الفو�ىى، من حقائق ومن دعاية، �ان يرتبط ذلك تلقائي�

من مبدأ فاسٍد وهو: "ما �ان النظام ل��تكب جرائمھ لوال ا�جيش ا�حّر"، ليصار     �� ال��اية إ�� لوم الثورة، و�أّن الثورة وا�جيش ا�جيش 

 . 2011ا�حّر  ِب�ى مستوردة جاهزة تفعل ما تفعل، أو أّ��ا �انت موجودة قبل ر�يع 

15 
ة �� ا�حماية واإلدارة من أخرى، وم��ا "إسالمية" من حيث العنوان، وم��ا من بوضوح، �عم،  �ان ثّمة مجموعات أك�� نزاهة وأو�ح فاعليّ 

بفرز ا�جيش ا�حّر،  والكالم عن ف��ة ضّيقة،  و�ان يوجد باملقابل مجّرد "عصابات"، ودعاية األسد والثورة املضاّدة، لكّن هذا ال عالقة لھ 

حة ال�ي جيش حّر  وغ�� جيش حّر، طاملا أّن ا�جيش ا�حّر  ليس بني
ّ

ة سياسّية أو عسكرّ�ة أو فكرّ�ة  قائمة، وطاملا أّن مئات ا�جموعات املس�

�انت وال زالت تتسّ�ى ��ذا االسم، وصارت تنتظم تحتھ، �انت من شباب الثورة، ونز��ة ومقاومة وم�حّية، حيث لم تخُل منطقة من وحدة 

ا فرض  أي مقاتلة من أبنا��ا تقاتل تحت هذا االسم وتقاوم، وهذا مستّم  ر ح�ى اآلن، و�� من مجتمعا��ا بم�ان �جزت �� حاالت كث��ة جد�

درجة من الرقابة والسلطة إلدارة مناطقها، وهذا خطأ ع�� أّي حال، وذلك �سبب عدم "رغب��ا" �� ظلم أحد أو الدخول �� صراعات مع 

ة الن�اهة، قد "الناس" أو االشتباك معهم،  و�حرصها ع�� مقاتلة ومقاومة األسد ونظامھ 
ّ
�أولوّ�ة، وهذا الر�ط ب�ن فقدان الفاعلّية وقل

�سّبب، مع ظهور الفاعل�ن اإلسالمّي�ن كسياسّي�ن، وألسباب أخرى تتعلق بجودة التمو�ل والتنظيم، إ�� انز�اح املقاتل�ن أنفسهم من تحت 
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أسس طبقّية وفئوّ�ة وجهوّ�ة، ومع االنقسام �� مسار�ن، راية ا�جيش ا�حّر  إ�� رايات أخرى، فيما �ان التصّور الواهم، يفرز ح�ى ع�� 

 محاوالت هي�لة ا�جيش ا�حّر املتكررة والناكسة �� "مجالس عسكرّ�ة"، ومحاوالت تجّمع اإلسالمّي�ن املتكررة والناكسة �� "ج��ات". 

الهو�ا�ّي األبرز واألوسع إحدى مصادر الشرعّية ل�جيش ا�حّر هو كون كوادره من شباب الثورة، ويع��ون عن املكّون 

لسور�ا، وعن النسق املقاوم األّول وتنطيماتھ، وإن�ار ذلك، خطأ أو خبث، هو عامل انقسام وتنازع وطر�ق سريعة 

 للفشل.

حة يتخّ��ون، أو  إّن �عضه
ّ

ون، ببساطة ب�ن ا�جموعات وا�جماعات، أو إّن املنخرط�ن ا�جدد �� املقاومة املس�
ّ
م يتدينون �ان املقاتلون يتنقل

نظائره، أك��. املقاتلون هم  هم، ال يأ�ي أحٌد من فصيلة أخرى  مثل  املالئكة، ولكّن الفرز عند جماعات وأفراد ظّل  هو  هو،  ب�ن جيش حّر  و 

�� ا�جزء األّول من   جيش حّر قاصر وفاسد، ونظائر  أنقياء ظاهرون وفّعالون، وهو فرز ال مع�ى لھ البّتة، وأحياًنا خبيث النوايا  كما فصلّناه

. هذا يضاف إ�� ا�خلط ب�ن حاالت الفساد والفو�ىى املبثوثة املعزولة الكث��ة  و 
ً
 أو طبيعة

ً
ترافقها حيث إن�ار ا�جيش ا�حّر  وجوًدا أو فاعلّية

ء استغالل السلطة مع سوء فهم وممارسة السلطة وقصور التدب�� العام �� الفراغ  ا�حاصل من قبل  األفراد  وتجمعا��م من جهة، وسو

والسالح أو سلطة السالح وشرعّيتھ من جهة ثانية،  وهذا األخ�� قيل من قبل أطراف وأفراد مختلف�ن بحّق أطراف وأفراد مختلف�ن، أي لم 

من  قبل  يقتصر ع�� من ينتسب إ�� ا�جيش ا�حّر، وحّرٌي بنا التفك��  بأّن سوء استغالل السلطة والسالح  أفدح أثًرا  وأوسع ح�ن  يقع

ا وذات ايديولوجيا تتصّرف كسلطة، أي ح�ن ي�ون من يفعل ممأسًسا أو وعيھ بنفسھ  كمؤسسة أو 
ً
تنظيمات وجماعات أقوى وأشّد تماس�

د لالنقسام تنظيم، وا�جيش ا�حّر  لم يكن كذلك ع�� أي حال؛ وما سبق تفصيلھ هو حالة، و��
ّ
 املول

ً
 .العامل الثالث واألشّد وخامة

16 
حة ك�ّل، �� االنتظام وترسيخ شرعّية بنيوّ�ة، ما �ع�ي القدرة والكفاءة ع�� ا�حما الجرم،

ّ
ية أّن فشل القادة األوائل، من ناحية املقاومة املس�

 بمؤّسسات جامعة، وتوليد اإلعتقاد لدى فئات واسعة ومتغايرة من الشعب السورّي بذلك و�مشروع سيا�ىّي، يحصل ع�� 
ً
واإلدارة ممثلة

ا  الحًقا، من بقاء نظام األسد ح�الرضا مت ى عدد املصادر، أو ين��ع اإلع��اف؛ هو سبب بارز  �� األزمات  ال�ي اع��ت  ا�حالة  السورّ�ة داخلي�

ب" 
ّ
العام ا�خامس للثورة،  ومن ظهور تنظيم الدولة ومشا��اتھ،  ومن ظهور مجموعات وجماعات الفساد،  ومن الف�ن  واإلقتتال، ومن "�غل

يمات األقوى تنظيًما، ومن االنقسامات ب�ن الوحدات اإلجتماعّية وخاللها، ح�ى ح�ن النظر إ�� مجتمعات الثورة عي��ا، أو إ�� "السّنة التنظ

 العرب" لو سمحت لنف�ىي اعتبارهم "طائفة سياسّية". 

ال_شرعّية هذا النظام، فاعلون مختلفون مناهض�ن للنظام القديم، اعتمدوا �� شرعّي��م، ع�� نحٍو شبھ حصرّي، ع�� 

ولم �سعوا إ�� توف�� وترسيخ مصادر شرعّية أخرى، مّما وّسع ألطراف ال_شرعّية لها للظهور ألّ��ا أقوى، وهذا أضعف 

 الشعبّية وضّيع القضّية

، واملستمر كذلك �� ا�خلفّية العاّمة
ً

والعر�ضة ح�ى اليوم نظًرا ل�ّل  ومن ناحية "ا�جيش ا�حّر" بوصفھ ا�حائز  ع�� الشرعّية واملشروعّية أّوال

 من قبل  
�

ناه �� األجزاء السابقة من حيث قبولھ من قبل شرائح  أوسع من السور��ن �� أوساط الثورة، وكذلك عدم رفضھ أصوال
ّ
ما فصل

ألصول االجتماعّية ودينامّيات األغلبية الساحقة من الفصائل الثورّ�ة اإلسالمّية محلّية النشأة  وا�خطاب  وال�ي  تتقاطع  معھ �� الب�ى  وا

ان هو الت�ّون؛ من ناحيتھ  ظهر  أّن عدم قدرة القادة �� ا�خارج  و�� امليدان لسوء ما  �ان يحدث بي��م، أو ال يحدث، ع��  هذا التأسيس؛  �

قاومة، من التيارات اإلسالمّية أو فئات العامل البدئي لقصور املؤّسساتّية والتنظيمّية.  وسيأ�ي من يختارون العناو�ن اإلسالمّية ل�جهاد وامل

ا أو األو�ح تدّيًنا، مع تداخلھ بطبائع األصول االجتماعّية لهم،  ال ليقتنصوا الفرصة  ويغتنموا   هذه الشرعّية واملشروعّية ليبنوا عل��

لنظام قبل أّي �ىيء، بل ليعملوا لوحدهم حولها، وتحت عنوا��ا األبرز "ا�جيش ا�حّر"،  وليبنوا التنظيمات واملشاريع ا�جامعة، إلسقاط ا

  وليطرحوا طروحات  تدفع الفصائل ليصطدموا �عضهم  
ً

كمتمايز�ن �ش�ل مواز  وهو األغلب، أو ليعمل أفراد وجماعات وتنظيمات  أعماال
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ة ف��ا،  �ا�حكم  وا�حاكمّية ببعض، والناس ليختلفوا بي��م، وهم �� حالة حرب وجود، وليبتلوهم بمعا�جة مفاهيم مجّردة  إش�اال��ا �امن

د لالنقسام،أمكن؛  والدولة واملن�ج، بدل توليف مصط�حات وأ�ساق اإلتفاق ما
ّ
 والذي ال م�ّ�ر لھ البّتة.   وهو العامل الثالث ا�حايث املول

عات األو�� أو  �غذّ��ا ما سبق توصيفھ تداخل ع�� نحٍو  شديد التعقيد مع "سياسات" داعم�ن رسمّي�ن وغ�� رسمّي�ن �انت تقدح الن� 

و�عززها، وتفعل عن سوء فهم وخرق تصّرف أو خبث نوايا واعتالل سياسات، وع�� خلفّية انقسامات و�عقيدات وصراعات �ع��ي عموم 

ت الدوليّ 
ّ

ة القائمة ا�حالة العر�ّية واإلسالمّية الرسمّية والشعبّية قبل الثورات و�عدها، وعن تداخل هذه األخ��ة  باملشاريع والتدخال

د لالنقساموالناشئة �� املنطقة  واإلقليم وال�ي ال تفعل بالضرورة ع�� النظام الرس�ّي فقط؛ وهذا 
ّ
، و�ل ذلك حدث هو العامل الرا�ع املول

و�حدث  وا�جتمع السورّي يخرج من سبات عميق و�عيد حاجٍب عن النقاش السيا�ىّي  والفكرّي أحدثھ نظام األسد، و�خوض ثورتھ 

 عھ ضد هذا النظام عديم األخالق املميت، و�ذهب  �� حرب  بال رحمة  �شّ��ا  نظام األسد وحلفھ.وصرا

 الباب الخامس: يف حرکات املقاومة املسّلحة؛ والجیش الحرّ  
 

ة املعنّدة ع�� محاوالت العالج، وال�ي أصابت الب�ى السياسّية والعسكرّ�ة األولّية، �� ضعف التنظيم وغياب 
ّ
 العل

ّ
إن

الهي�لّية، وما ينجم عن ذلك من الفو�ىى والتنازع، واالنقسام والتشظّي والتصارع، وال�جز اإلدارّي وانتشار الفساد، 

وتف�ىي اإلخ��اق والنفوذ والتّدخل ا�خار�ّ�، وتقنيع املشاريع ا�خموجة وا�خبيثة، وا�حسم من مستوى الشعبّية 

خ�ّ� والقابلية لالقتتال، والضعف ا�خار�ّ� والقابلّية لالستتباع، واملقبولّية. با�حصلة نحن نتحّدث عن الفشل الدا

ت 
ّ

 ذلك يجري ع�� النتائج وا�حصال
ّ

واألخطر فقدان الشرعّية واملشروعّية حال اإلنتقال أو التحّول أو الثورة. وإن

ة
ّ
، ع�� جزء من األرض. ال�لّية، وليس حال النظر إ�� جماعة أو بنية واحدة تظّن �سالمة نفسها وصوابّي��ا، املؤقت

 تلك الفصائل ال�ي ال 
ّ

سيحاول قادة عسكرّ�ون مراًرا هي�لة ا�جيش ا�حّر أو تنظيم بناه "ا�جالس"، وال ينجحون، كما أن

ا و�� مسار 
ً
، أو املتدّين �سبة كب��ة من كوادرها؛ ستحاول الحق

ً
ة

ّ
 أو خل

ً
تتسّ�ى با�جيش ا�حّر، اإلسالمّية اسًما أو صفة

�ف للشرعّية والفاعلّية، وضمن آخر االنتظا
ّ
م "ا�ج��ات"، وال تنجح. نحن ومنذ البداية حيال مسار�ن، وهذا عامل من

ة غ�� 
ّ

املسار�ن ثّمة عوامل متماثلة، و��ن املسار�ن ثّمة تنافس وتنازع، و�عاون وتنسيق. وستص�� األمور إ�� تحالفات هش

التنسيق العسكرّي ضّد العدّو القوّي العا�ي، أوأحالف متجا�سة مناطقّية موضوعّية  ظرفّية، محفّزها ضرورة 

ة كث��ة، واندماجات تاّمة قليلة ومحصورة األثر، تحدث ب�ن الب�ى األك�� تجا�ًسا، أو اآلخذة بتبيئة 
ّ

وائتالفات هش

ام خطابا��ا ومسالكها لتتجا�س، أو إ�شاء ب�ى �سيطة إدارّ�ة خدمّية وقضائّية للمناطق ا�خارجة عن سلطة النظ

القديم. لكْن ح�ى تحر�ر هذا املقال لم نصل إ�� جسد أو واجهة سياسّية عسكر�ة واحدة، أو ب�ى معقّدة نوًعا ما، ما 

 ا�حاوالت واالدعاءات وافرة.
ّ

 ير�ىي الشرعّية البنيوّ�ة، رغم أن

17 
 بإ

ً
تار�خّية، وح�ى لو اف��ضنا أّن هذه ا�خطوة لم تكْن عالنھ إ�شقاقھ و�شكيلھ حركة الضّباط األحرار، �ّجل املقّدم حس�ن الهرموش سابقة

ماوالهدف بال�امل سياسّية الدافع
ّ
ھ كما أسلفُت ال �ع�� عن  كتعب�� عن ، وإن

ّ
موقف أخال�ّ�  ليس مستغرً�ا �� سياق ما بّينتھ، ومع حقيقة أن

ر  ونز�ف؛ فإّن هذه ا�حركة  تبقى سياسيّ 
ّ

ة املضمون ع�� نحٍو بارز، فاال�شقاق يأ�ي �عد  ما تمّرد معت�� داخل ا�جيش، بل عن حالة تقش

الهرموش لم ��رب أو �غادر، لقد أعلن و�ّ�ن  .يز�د عن أر�عة عقود من إح�ام األسد قبضتھ ا�حديدّية ع�� ا�جيش وإرهابھ للمجتمع السورّي 

ة محافظة إدلب  ��  جبل الزاو�ة بمنطقة 1972 أبل�ن وأّسس ونّفذ، املقّدم الهرموش، املولود �� قر�ة ، قاَل: "أنا املقّدم حس�ن السور�َّ

عن ا�جيش وانضمامي إ�� شباب سور�ا مع عدد من عناصر ا�جيش(...)، ومهّمتنا حماية ، أعلن إ�شا�� 11الهرموش من مالك الفرقة 

ب ا�شقاقنا بما ي��: القتل ا�جما�� للمدنّي�ن العزل، وتور�ط ضباط ااملتظاهر�ن العّزل املطالب�ن با�حرّ�ة والديمقراطّية، تت�خص أسب

منة، (...)، وقتل االطفال والنساء والشيوخ واملقابر وا�جازر  ا�جماعية، وصف ضباط ا�جيش  العر�ّي السوري بمداهمة املدن والقرى اال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 4/6/2011وخاصة مجزرة جسر الشغور  
ّ

 يونيو 9، (...)،  سور�ا باقية و�شار راحل، سور�ا حّرة وستبقى حّرة"، فيديو صوت وصورة بث

من الشهر ذاتھ، و�اسمها، ومقابالت ع�� الهواء للمقّدم  24بتار�خ  حركة الضباط األحرارعن �شكيل عالن اإل تبعھ عّدة بيانات، ثّم و  ،2011

 معروفة.فضائّية الهرموش مع قنوات 

ع�� امتداد السنوات املاضّية جرت عّدة محاوالت هي�لة وإعادة هي�لة �حركة املقاومة، وهذه ا�حاوالت تجري ع�� ش�ل تأسيس مجالس 

 ع�� هيئة تحالفات اسمّية، ج��ات. كما إّ��ا تتأثر �شّدة �سياسات  عسكرّ�ة، دون أْن تؤثر ع�� انتظام الفصائل
ّ

وا�جموعات ع�� األرض، إال

 الدعم والتدخل، و�تنافس القيادات البعيدة عن العمل امليدا�ّي ــــــــــ أو ال�ي �� ا�خارج ــــــــــ ع�� التصّدر.

"؛ أعلن من تركيا �� �عد ا�شقاق العقيد ر�اض األسعد لم يكن لھ "ليعمل تحت إمر 
ً
عن �شكيل   2011يوليو  29ة الهرموش األد�ى رتبة

والذي نظر لھ كتشكيل يتجاوز بوصفھ التنظي�ّي حركة الضباط األحرار، ومع استمرار اال�شقاقات وتوّسع حركة   ا�جيش السورّي ا�حّر 

ح ع�� األرض، وشعور القيادات �� ا�خارج، و�� الداخل، بضعف سيطر��ا 
ّ

حة، و�� أجواء التنافس والت�جل التس�
ّ

ع�� ا�حر�ات املس�

ضبط، و�واكب جر�ان للظهور ـــــــــــــــ �سبب تّوهم قرب سقوط النظام ـــــــــــــــــــ؛ ظهرت ا�حاجة لتشكيل إطار تنظي�ّي يمارس قدًرا أك�� من ال

�شر�ن الثا�ي  14بتار�خ  ا�جلس العسكرّي املؤقتطاب؛ ف�ان األحداث السياسّية العسكرّ�ة السريع و�حاول تجاوز فو�ىى القيادة وا�خ

ھ مجلٌس عسكريٌّ "��" ا�جيش ا�حّر.  وُ�الحظ من أعضاءه قيامھ ع�� تراتبّية عسكرّ�ة وغياب 2011
ّ
، والذي وصف �� بيانھ التأسي�ىّي بأن

ة السلمّية، وقيل إّن دوره سينت�ي فور انتخاب ح�ومة "للمتس�ح�ن" من املدنّي�ن، وتّم تحديد أهدافھ مّرة أخرى بحماية ا�حركة الثور�ّ 

 ديمقراطّية ل�جمهورّ�ة. وقّدر األسعد �عداده وقتئذ بخمسة عشر ألًفا.

 العميد ش�ّل ا�شقاق إذ ،ا�حر السوري ل�جيش الثورّي األع�� العسكري  ا�جلستقر�ًبا لألسباب ذا��ا، تم اإلعالن الحًقا عن �شكيل 

اختباًرا ملدى تماسك ا�جلس السابق، ومدى اح��امھ للقواعد العسكرّ�ة  2011 �انون األّول/د�سم�� 16 تار�خالشيخ ب مصطفى الركن

بوصف ال��اتبّية �� سلطة منفصلة عن ال�خصّيات واأل�خاص، و�� واقع األمر لم �ع��ف االسعد با�جلس ا�جديد، ولم ينضم الشيخ إ�� 

ھ قليل ا�جلس القديم، وصدر عن األسعد قولھ ب
ّ
 نفسھ وهو ال ينت�ي إ�� ا�جيش ا�حّر. كما نظر لتشكيل الشيخ بأن

ّ
أّن الشيخ ال يمثل إال

ھ اس�ّي فقط، فاقد للقدرات التنظيمّية واإلدارّ�ة.
ّ
 العدد و�أن

 للتحدّيات والتآمر" الداخ�ّ� وا�خار�ّ� ع�� الثورة، و�� 
ً
 2012ف��اير/شباط  23سعت �خصّيات لدى الرجل�ن للوصول إ�� اتفاق، "استجابة

علن عن 
ُ
يقوده الشيخ، وتحتھ خمس ج��ات و��: حمص ور�فها، حماة ور�فها، إدلب ور�فها، ر�ف دمشق، دير  مجلس عسكرّي أع��أ

 الزور ور�فها. ومّرة أخرى الهي�لّية عسكرّ�ة تماًما، ال ف��ا مس�حّ�ن مدنّي�ن، وال ف��ا مدنّي�ن غ�� مس�ح�ن. 

ع، وانتشر ع�� وسائل اإلعالم، ب�ن "الداخل" و "ا�خارج" العسكرّي، وذلك حيال مبادرة �و�� عنان حيث �� هذه الف��ة ظهر 
ّ
 متوق

ٌ
خالف

قود العملّيات ع�� األرض هو ا�خّول يصّرح قاسم سعد الدين الناطق الرس�ّي باسم القيادة العسكرّ�ة ل�جيش ا�حّر �� الداخل بأّن الذي 

 قرار الداخل الرفض.باتخاذ القرارات، و�ان 

علن 
ُ
 بتار�خ جرت مفاوضات �عد ،السوري الوط�ي ا�جيش ، ثّم 2012 يوليو /تموز ، السورّ�ة للثورة املش��كة العسكر�ة القيادة عن ثّم أ

�عد ذلك  ، �عد مبادرة الرتبة العسكرّ�ة األع��  املنشّقة املتمثلة �� �خص اللواء  محمد حس�ن ا�حاج ع��. 2012أغسطس /آب 29 و 28

، والذي دعم بوضوح من ا�جلس الوط�ّي السورّي وهو الهيئة املعارضة القيادة املش��كة للمجالس العسكرّ�ة بف��ة قص��ة أعلن عن

لنت �خصّيات عديدة مبارك��ا للقيادة، م��م الشيخ عاألوسع وقتئذ وال�ي �ش�لت ��دف قيادة ا�حركة الثورّ�ة، أو تمثيلها، كما أ

خالل هذه الف��ة حدث تنسيق معت�� واصطفاف جيد، �ش�ل مواٍز ومتناغم مع صعود ا�حر�ات اإلسالمّية أو ذات الصبغة الصياصنة. و 

 ما أدى مع توسع حركة اال�شقاق والتس�ح إ�� تمدد وتوسع ع�� األرض. املتدّينة،

 فادًحالقد �ان غياب ا�حر�ات ذات الطا�ع املتدّين، واإلسالمّية، عن القيادة املش��كة، وغياب �خصّيات عسكرّ�ة منشّقة مهّمة؛ خطأ 

يت بدعم سيا�ىّي. وكما أسلفت فإّن ا�حر�ات املتدينة ضسوف يؤسس الستمرار ا�شقاقات ا�جالس و�شققا��ا، ال سيما والقيادة ح
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% من ا�حركة  80�� بخط مواِز ليس بالضرورة تصادمّي، لكنھ يؤسس للتصادم الالحق. يومها أعلن الرائد النعي�ّي بأّن واإلسالمّية �انت �س

 أ�ّي اشكك ��ذه النسبة، و�طبيعة التبعّية.
ّ

 املس�حة ع�� األرض تتبع القيادة، إال

ة الع 2012�� أنطاليا ال��كّية �انون االول/د�سم�� 
ّ
ا ـــــــــــــــــــ؛ جرى اإلعالن عن املظل  العليا العسكر�ة القيادة مجلسو�� سكرّ�ة األوسع ـــــــــــــ نظر��

  261 املش��كة، 
ً

ا" ع�� األرض تحت صفة  عن ممثال حة "الناشطة فعلي�
ّ

 ع��م "، و"انتخب"الثور�ة القوى  هيئة" قوى الثورة واملقاومة املس�

 و�ان)، شرقيةال ،جنو�يةا� ،وسطىال  ،ساحليةال ،شماليةال( ا�خمس القتالية ا�ج��ات من ج��ة �ل عن أ�خاص ستة بمعدل �خًصا 30

ا 22 هؤالء ب�ن من
ً
حة مدنًيا 29 و ضابط

ّ
. ا�حّر  السوري ا�جيش �� األر�ان لهيئة رئيًسا إدريس سليم العميدو"انتخب"   ،من املقاومة املس�

ھ لم �ستوعب ا�حر�ا
ّ
ت وجدير بالذكر أّن هذه القيادة �ش�لت �عد اإلعالن عن االئتالف الوط�ّي لقوى الثورة واملعارضة �شهر تقر�ًبا، وأن

تمثل مظلة لبعض هذه ا�حر�ات، كما إّن  2012اإلسالمّية وال جميع املتدينة الطا�ع. حيث �انت ج��ة تحر�ر سور�ا املعلن ع��ا سبتم�� 

، وضمت كتائب أحرار الشام 21/12/2012�ة اإلسالمّية السورّ�ة األو�� �ش�لت �عد اإلعالن عن مجلس القيادة هذا، وذلك بتار�خ ا�ج�

 وآخر�ن. 

استمّرت األمور ع�� هذا النحو، ب�ن مجلس ينحل ومجلس يتش�ل، وانفصال ب�ن خطّ�ن متدّين وإسالمّي وآخر ثورّي، و��ن انفصال �س�ّي 

معت�� ب�ن قيادات �� الداخل وقيادات �� ا�خارج، و��ن ا�ج��ات، و��ن العمل السيا�ىّي والعمل العسكرّي. ومن آخر تلك ا�حاوالت �انت 

ع عل��ا ؛  قيادة الثورة مجلسمبادرة 
ّ
 90وهو ميثاق ��دف لتنظيم العمل الثورّي مع تالزم املسارات السياسّية والعسكرّ�ة واملدنّية، ووق

 صغ�ً�ا وكب�ً�ا، وانتخبت القا�ىي قيس الشيخ رئيًسا لھ، ود�� إ�� توسيع ا�جلس ولتفو�ضھ ليشمل ا�ج��ات الشمالّية وا�جنو�ّية 
ً

فصيال

ا، ال فدور هذا ا�جلس ضعيًفا . وقد ظّل مؤتمر �حفّي إلعالن قيام ا�جلسوعقد  تالوة امليثاق،و  إعالن املبادرةوالوسطى، ف�ان  ا ورمز�� علي�

سيما �عد تفكك فصائل مس�حة موقعة عليھ. و�ان أبرز �شاط لھ هو اجتماع الر�حانّية والذي عمل فيھ مع هيئة األر�ان ا�حلولة من قبل 

 عن 2015يوليو ��  إعادة هي�لة مجلس القيادة العسكرّ�ةاالئتالف السوري املعارض، عمل ع�� 
ً
 أو ثالثة

ً
مجلس قيادة ، وتم اإلعالن ثانية

ھ �عيد عن االئتالف. ومّرة أخرى  ،، مجلس الثالث�ن2015 �� أواخر يوليو عسكرّ�ة عليا ل�جيش ا�حر
ّ
رفضتھ والذي قال عن نفسھ أن

حة 
ّ

، بدورها مثل أحرار الشام وجيش االسالم وحركة الزن�ي رغم أّن �عضها ممثل �� ــــ أو موقع ع�� ــــ ميثاق مجلس قيادة الثورةفصائل مس�

كما رفضھ االئتالف السورّي املعارض بدوره. ويعكس ذلك طبيعة التجاذبات غ�� الهاجعة واالنقسامات العميقة ب�ن الفصائل املس�حة من 

 املعارضة من جهة أخرى، و��ن ا�جهت�ن. جهة، و��ن م�ونات

�ان ال بد من العرض السابق ملناسبة السياق، و�مكن التوسع فيھ من خالل مراجعة أبحاث منشورة عن �سلسل قيام هذه التشكيالت، 

 متضمّنة توثيق البيانات وعرض الهي�لّيات واألسماء.

18 
الرسمّي�ن واملتحدث�ن باسم تلك التشكيالت والفصائل، ومّما �ان وال زال و�مكن من خالل ما سبق، ومن استعراض تصر�حات الناطق�ن 

 يتداول �� النقاشات حول العمل العسكرّي؛ اختصار عوامل التشرذم فيما ي��:

 طبيعة �شأة املقاومة املس�حة، متعدد البؤر زماًنا وم�اًنا. •

ة �� نزعتھ إ�� التمرد املطلق، وذلك من �عد الثورة، ومن �عد طبيعة الشرعّية الصاعدة من القواعد، وصفة املقاتل الفرد املتمثل •

 حرب اإلبادة أك��.

ا. •  افتقار القادم�ن ا�جدد عموًما، والعسكرّ��ن خصوًصا؛ إ�� املعرفة النظرّ�ة وا�خ��ة العملّية إلدارة الشأن العام سياسي�

 نظام �� تقطيع أوصال البلد، ومناطق الثورة.ظهور التمايزات ا�جهوّ�ة والفئوّ�ة واإلثنّية، ومما غذاها نجاح ال •

تمادي ا�خالفات الفكرّ�ة والنظرّ�ة والسياسّية فيما يتعلق بالثورة واملقاومة، والعنف والالعنف، واملد�ّي والعسكرّي، والدي�ّي  •

 والعلما�ّي. و�ان هذا يتظافر مع ذلك السابق ع�� نحٍو أغلبھ مفتعل وتوظيفّي.

https://www.youtube.com/watch?v=4ry9daTPHmM
https://www.youtube.com/watch?v=4ry9daTPHmM
https://www.youtube.com/watch?v=gWiLoSOBJAk
https://www.youtube.com/watch?v=gWiLoSOBJAk
https://www.youtube.com/watch?v=e0VqDuYwl3s
https://www.youtube.com/watch?v=e0VqDuYwl3s
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YuTFyH0su7EJ:www.alaraby.co.uk/politics/2015/7/19/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ue5SNU0YN_kJ:www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/20/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D9%2584%25D9%252
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ue5SNU0YN_kJ:www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/20/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D9%2584%25D9%252
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ue5SNU0YN_kJ:www.aljazeera.net/news/arabic/2015/7/20/%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D9%2584%25D9%252
http://eldorar.com/node/81754
http://eldorar.com/node/81754
http://eldorar.com/node/81754
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والحًقا قدرتھ   العسكرّ�ة والسياسّية �� دول ا�جوار، وإْن �ان ذلك بداية نتيجة لسيطرة النظام ع�� �امل األرا�ىي،استقرار القيادة  •

ھ أسس لشقاق ب�ن داخل وخارج. واضطرار ال�خصيات املعروفة للبحث عن م�جأ آمن،ع�� اس��داف أّي ب�ى ناشئة؛ 
ّ
 إن

ّ
 إال

ت األو�� ع�� نحٍو شبھ حصرّي اف��اق ب�ن املقاومة ال�ي أساسها العسكر�ّ  •
ّ
ون املنشّقون، وال�ي أساسها املتس�حون من الثّوار، حيث ُمثل

ة إ�� 
ّ

�� جّل ا�جالس املتتالية، وهنا بصرف النظر عن اإلسالمّي واملتدّين، وهذا تظافر مع فرز داخل وخارج، ومع نظرة متشكك

 القادم�ن من صفوف النظام وا�جيش تحديًدا.

 با •
ً

ملّرة اخ��اق النظام للثورة، وللعمل�ن السيا�ىّي والعسكرّي. هذا إضافة لنجاحھ �� إبادة شروط العمل السيا�ىّي قبل ليس قليال

مؤسسات �� مناطق الثورة ع�� التدم�� املمن�ج ل�ّل املرافق، بما ف��ا مشا�� ومستوصفات،  إقامة أّيةالثورة و�عدها، وإبادة ظروف 

 لم �سلم منھ.وح�ى مشا�� األطفال وا�حواضن 

 من طبيعة ا�حروب ا�حديثة وحاج��ا للتسليح والتذخ�� والتمو�ل املهول  •
ً

 خط�ً�ا، وهو املستفيد أوال
ً

مثّل التدخل ا�خار�ّ� عامال

مجتمعات وجماعات فق��ة حال انتفاض��ا وثور��ا ونوء مقاوم��ا، وثانًيا من طبيعة الصراعات والتحّ��ات  بھوالذي ال ت��ض 

ا من ضعف ا�خ��ة السياسّية والعسكرّ�ة لدى العر�ّي عموًما، و�� سور�ا خصوصً  ت �� املشرق واال�شقاقا
ً
ا، قبل الثور وخاللها، وثالث

تر�ّي، –القادم�ن والفاعل�ن ا�جدد. و�مكن ضرب عشرات األمثلة املوثقة، وعن �شوء محور أرد�ّي، ومحور سعودّي، ومحور قطرّي 

ا محور رو�ىّي، وأع�ي محور رو�ىّي يخ��ق، أو يحاول إخ��اق مناه�ىي األسد، وليس فقط يدعم األسد. غر�ّي، ومؤخر� –ومحور أمر��ّي 

و�انت هذا التدخالت تضر با�حركة املس�حة بطرق شّ�ى، قصًدا وعرًضا، وأبرز هذه الطرق هو الدفع املتكرر باتجاه تأسيس �شكيالت 

اوز هذه التشكيالت ع�� دعم مباشر لقادة ع�� االرض تظهر فاعلي��م جديدة تتوافق مع مزاج هذا الطرف أو ذاك، ومن ثّم تج

ھ ع�� خلفّية الفرز الذا�ّي والفرز الغ��ّي، املفتعل غالًبا 
ّ
نادًرا، ب�ن إسالمّي ومتدّين  وا�حقيقّي منفصلة عن القيادة االسمّية، وذلك �ل

شروط سياسّية تتعلق �ش�ل الدولة وطبيعة عالق��ا مع  ع�� األرض من املقاتل�ن، و�� ضوء ما �عرض من هناوعلما�ّي، وأع�ي 

ــــــــــــــــــ؛ و�� شروط تفرض ع�� الفاعل�ن، من ساسة األطراف الداخلّية ــــــــ األقلّيات واملرأة ــــــــــــــــــــ، واالطراف ا�خارجّية ـــــــــــــــــــــ اسرائيل والغرب ــ

املغلقة وعل نحو مجحف واب��ازي، وال تفرض  لقاء عدم الدعم أو تقليلھ فقط، بل لقاء ا�حصار وعسكر، بالتفصيل �� الغرف 

 الك�ّ� للثورة واملقاومة، أو ا�جزئّي ع�� حصار وعزل هذا القائد أو ذاك التشكيل، أو هذه العملّية وتلك ا�ج��ة. والعزل،

ت فيھ �� املقاالت السابقة، هويبقى العامل الذا�ّي،  األخطر واألبرز، �� تفّرق و�شقق ا�ح •
ّ
ح الثورّي واملقاوم، والذي فصل

ّ
 راك املس�

ظهور اإلسالمّي�ن، ال كتغاير سيا�ىّي فكرّي داخل الثورة، بل ظهورهم كمرجعّية منافسة ملرجعّية الثورة، �س�� إ�� تقو�ضها أو 

وهنا ا�حديث ليس عن ا�حر�ات وا�جماعات واالفراد املتدين�ن، أو الذين طا�عهم إسالمّي، عموًما.   .أو توظيفها إلغا��ا أو استتباعها

ما عن ا�حر�ات والفصائل اإلسالمّية ا�جهادّية واألقرب إل��ا. وإْن �انت تلك املتدينة واإلسالمّية الطا�ع لعبت دوًرا "سالًبا" 
ّ
ال وإن

وذلك �سبب جملة معقّدة من العوامل االجتماعّية واالقتصادّية والفكر�ة، واملتأثرة أساًسا بما  �� الشقاق النظرّي العم�ّ�، بھ�س��ان 

ح بحالة املزاودة "ا�جهاد
ّ

ّ�ة"، املزاودة كتظاهر آلفة لتنافس ع�� املوارد واملصادر، البشرّ�ة واملالّية، و �سّ�ى �� أوساط ا�حراك املس�

 وطو�لة. و�� ا�حاجة ال�ي �انت تفرضها حرب قاسية

19 
�ان  .سالسل من ردود أفعال ا�جتمعات الثائرة ا�حتاجة ل�حماية أمام سلطة عائلة مجرمةمن  ا�حركة األو�� من املقاومة املس�حة ت�املت

ز�رة غ، وذلك ع�� شن �جمات DE FACTO SAFE-ZONEمر واقع، أمنة �أ خلق مناطق العمل ع��هو  الضم�يّ  هدف هذه ا�حركة التلقائّي 

ا  �� منطقة واحدة، وع�� التم��س �� األحياء ترادفّية أو متوازّ�ة 
ً
من �عد ما  ،لم يكن غ�� ذلك ممكناو  .حيث لزم األمراألك�� واألسّد  اس��داف

بنا األمور 
ّ
 . قل

 �� بيانات املنشق�ن واملتس�ح�ن و  حماية املظاهرات
ً
علن عنھ مراًرا وتكراًرا وصراحة

ُ
ا زائًفا، لم تكن شعارً  ا�جالس،وا�حراك السل�ّي، والذي أ

 وإذالل�عمليات انتقام  واملنتفضة  ألن نظام األسد لم �س��دف املظاهرات �عمليات قمع، بل اس��دف األحياء وا�جتمعات ا�حاضنة
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النظام ينتقم من األحياء  التم��س �� األحياء، ألن من�� أك�� املناطق  من بّد يكن و�� املرحلة األو��، لم  .وتنكيل، ومجازر واعتقال عشوائي

 ار أو مقاومة. ح�ى لو لم يتواجد ف��ا ثوّ  األحوال؛ال�ي خرجت م��ا الثورة ب�ل 

ا ظهرت، �� وقت متأخر من ة ا، ألن ا�جهاديّ مع الوقت ت�ونت، بجهود ا�جيش ا�حر تحديًد 
ّ
لم تكن قد ظهرت �� بدايات ا�حركة األو��، ثم مل

بالتفخيخ واال�غماس، و�انت  ا�جاورة لألحياء ا�خارجة عن السلطة اس��داف مقار األمن وا�جيش ئّيةطر�ق��ا البدا�انت هذه ا�حركة؛ 

 أّ��ا ما �انت لتحتفظ بقطاعات وال لتحرر أخرى نظًرا لطبي
ّ

ا، وإْن �انت عملّيا��ا نوعّية إال ��ا، أعداد مجموعا��ا قليلة مطلًقا و�سبي�
ّ
ع��ا وقل

هذه املناطق اآلمنة ت�ونت كنتيجة "�حرب العصابات" من شن �جمات ع��   هذه املناطق اآلمنة. مّما هو ج�ّ� أّن وما �ان لها أْن تتحرك لوال

ع�� مداخل األحياء والبلدات  فرق املوتوصّد  وقطع الطرقات، ألهدافها من مناطق التظاهر والثورة،ة املتجهة تال األمنية والعسكر�ّ ر األ 

و�ان هذا العمل يتّم  .، وال �اس��داف مباشر ملراكز السيطرة العسكرّ�ة واألمنّيةرك ضار�ة" باملع�ى ا�حر��ّ وليس كنتيجة "معا واملناطق. 

 بأس�حة خفيفة، بنادق الصيد وعلب الديناميت والكالشين�وف، و�التظافر مع املقاومة السلمّية.
ً
 بداية

 ذات تجاور آمنة �سبيّ  ، ر�فية ،ت�ونت مناطقومع تواتر حركة اال�شقاق وتوفر األس�حة ا�خفيفة، واملتوسطة ع�� �ّحها �� تلك املرحلة، 
ً
ا

جسر الشغور وشمالها ح�ى امتداد  مدن منتفصة، �� حوران، دير الزور، شمال حمص وجنوب غر��ا، جبل الزاو�ة، ضوا��مع مراكز أو 

ما �ان ملثل هذه املقاومة أن تت�ون لوال ا�حركة الثور�ة الواسعة والعميقة و  .وادي بردى والز�دا�ي  ع ا�حدود ال��كّية،حبل األكراد م

 ا، و�� ا�حركة األو�� من املقاومة "السلمية".هلة ع�� سلطة عائلة األسد، وخروجها ع��ا جزئي� آوا�جذر�ة، وتمرد مجتمعات كب��ة ومناطق 

، حيث 2012، وح�ى شّن جيش النظام ك��ى عملّياتھ باألس�حة الثقيلة �� ر�يع 2011� امتّدت منذ ا�شقاق الهرموش، يونيو إّن ا�حركة األو�

ن من دخول �� بابا عمرو �� حمص ع�� أنقاضھ، ومن ثّم اقتحام الز�دا�ي �عد حصار دام أسابيع. و�مكن اختصار السمات العاّمة 
ّ

تمك

 لهذه املرحلة بما ي��؛

 بجدوى ا�حراك الثورّي السل�ّي، رغم طبيعة وشّدة عنف النظام، وهذه  سيطرة •
ً
 وقناعة

ً
ا�حراك السل�ّي ع�� املشهد العام، رغبة

 الرغبة والقناعة �انت عاّمة ومعت��ة.

ح، ع�� وسائل اإلعالم، ومن خالل تمثل العسكرّ��ن املنشق�ن �� ا�جالس العسك •
ّ

 رّ�ة.هيمنة حركة اال�شقاق ع�� املشهد املس�

سالسل عملّيات مناطقّية تقوم ��ا مجموعات صغ��ة، وأحياًنا مجموعة واحدة، من منشق�ن أو متس�ح�ن، �س��دف األرتال االمنّية  •

ا، كما يحدث ح�ن �شن النظام مداهمة ليلّية وتقوم مجموعة من الشباب مع أحد  ا وعفو��
ً
والعسكرّ�ة، وتأخذ أحياًنا طا�ًعا �سيط

ح �� مناطق معّينة، توسعت العملّيات. املنشق�ن بالتصدي
ّ

 لهم، ولكن مع تصاعد حركة اال�شقاق والتس�

سيطرة خطاب "وط�ّي" مهتم �سور�ا وشع��ا، ومتفرع عن الثورة، مفرداتھ عاّمة تدور حول حماية املتظاهر�ن والثّوار لتحقيق  •

 مطال��م، ومن ثّم �� وقت متأخر ملساعد��م ع�� "إسقاط النظام".

التشكيالت العسكرّ�ة، وال�ي تأخذ طا�ع التفرعات املناطقّية أفقّية الت�و�ن، وليس الهرمّية، حيث ي�ون ع�� رأس �ّل تفرع سيولة  •

، وحيث تأخذ التجمعات هيئة التآزر والتنسيق والتناصر ال االنتظام والتنظيم. وظيف��ا�خصّية ثقلها م��ا وليس من موقعها أو 

 الثانية والثالثة، وح�ى اليوم وإْن ع�� نحو أقّل.وهذا امتّد ع�� ا�حر�ات 

نجحت �� حماية النوى املنتفضة ع�� توف�� مناطق �عيدة �سبًيا عن سطوة جيش ومخابرات األسد املباشرة أمكن للثورة ف��ا  •

دون استئصال الثورة �� االستقرار والتعزز، وولّدت األمل بإم�انّية التحر�ر أو/و املقاومة. و�مكن القول ببساطة أّ��ا حالت 

من إعادة هيبتھ املن��كة وسلطتھ اآلخذة بالضياع ع�� مناطق واسعة رغم  2012مهدها، حيث فشل النظام �� الر�ع األّول من عام 

 تصعيده عنفھ وتوسيعھ عملّياتھ.

العام، �عززت شرعّية الثورة، وتولد ألّن ا�حركة األو�� �انت فرًعا ع�� ا�حراك الثورّي العام، وكحركة مقاومة وا�شقاق �� طا�عها  •

، وليست مجرد تمرد أو ثورةاالعتقاد �� الداخل وا�خارج؛ بأّن اال�شقاق �� ب�ى ا�جتمع والدولة عميق وقوّي وغ�� ع�وس، وأّ��ا 

 أعمال شغب.
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20 
حة �عيد العملّيات الك��ى ال�ي شّ��ا النظام �� الر 

ّ
، وتماديھ �� 2012�ع األّول والثا�ي من عام تظاهرت ا�حركة الثانية من املقاومة املس�

ازر ارت�اب مجازر كب��ة وكث��ة وفظيعة، حيث �ان هذا العام ف��ة مجازر السك�ن والتصفية ا�جماعّية ذات الطا�ع املسر�ّ� اإلذال�ّ�، من مج

ا وعمود ح �� األوساط حمص إ�� مجازر الغوطت�ن ومجازر إدلب ودير الزور.  ومع توّسع حركة اال�شقاق أفقي�
ّ

ا، وتوّسع حركة التس� ي�

ّدت املنتفضة. وان��ت هذه ا�حركة بحيازة الثورة واملقاومة ملناطق واسعة أعطت االنطباع واألمل بأّن الثورة قد شارفت ع�� االنتصار، وامت

ا ح�ى معركة القص�� يوليو  وانطالق ك��ى عملّيات النظام �� القلمون ، وإعالن حزب هللا اللبنا�ّي عن تّدخلھ الصر�ح �� سور�ا، 2013نظر��

 مة.الغر�ّي والغوطت�ن. ومع ��اية هذه املرحلة �ان تنظيم الدولة اإلسالمّية قد أعلن عن نفسھ وأظهر العداوة لقوى وفصائل الثورة واملقاو 

 و�مكن اختصار السمات العاّمة لهذه املرحلة وا�حركة بما ي��؛

ح، مع استمر  •
ّ

عن سيطرة  ا�خارجة، واستقراره �� املناطق رغم انحساره النس�يّ  ار ا�حراك السل�ّي، و�عززهتوّسع ا�حراك املس�

ع�� ت�و�ن املؤسسات املدنّية   ـــــــــ الذي فشل أو ب�� �سبب اإلبادة األسدّية والعدائّية ا�جهادّية ـــــــــــــالعمل اس��الل  النظام، و

 وا�خدمّية.

اإلسالمّية، ا�جهادّية وقرب ا�جهادّية، وا�حر�ات ذات الطا�ع املتدّين واإلسالموّي، وال�ي أخذت باإلعالن تصاعد ظهور ا�حر�ات  •

 .2012عن نفسها كفاعل سيا�ىّي بدًءا من النصف الثا�ي من 

ل�ي بدأت �� وقت تمّ�� العمل العسكرّي بالتآزر ب�ن ا�حر�ات أعاله و��ن مجموع فصائل ا�جيش ا�حّر حيث أّن التح��ات الفكرّ�ة ا •

متأخر من هذا العام لم تكن قد أثرت �عد ع�� العمل امليدا�ّي، وحيث �ان العدّو الوحيد ع�� نحو متناقص هو نظام األسد. وهذا 

عسكري، وال حّ�ى كنواة لھ، حيث سنالحظ –التآزر أخذ ش�ل تحالفات موضوعّية ميدانّية ال مفكر ف��ا �وحدة أو تنظيم سيا�ىّي 

 الثالثة واملتأخرة أّن اإلش�الّيات واملشا�ل لهذه ا�جهة �انت تنمو و�تّم ترحيلها.  �� ا�حركة

ن ا�حركة األو�� والثانية من  •
ّ

ر املمرات واملناطق اآلمنة �أمر واقع، وتمك
ّ
انطلقت عملّيات ك��ى، مع ازدياد العّدة والعتاد، وتوف

 األقل تحصيًنا.اغتنام السالح من املواقع العسكرّ�ة النظامّية األ�عد و 

نحٍو مناطقّي م��ايد، وت�املت ا�ج��ات املعروفة  �تطّورت �� هذه املرحلة الهيئات التنظيمّية للتشكيالت العسكرّ�ة، وإن ع� •

ح �� حلب ع�� نحو الفتلليوم؛ الشرقّية، الوسطى، الساحل، ا�جنو�ّية، والشمالّية. 
ّ

، و�� ال�ي و�� ��اي��ا برز دور ا�حراك املس�

ا ت تأخرّ   �� االنخراط �� ا�حراك السل�ّي.�سبي�

 الفصائلّية، والفرز ب�ن جيش حّر وقوى إسالموّ�ة، وجهادّية. وذلك ما فصلّناه سابًقا. أك�� الن�عة بدأت تظهر  •

ح �� االستفادة السياسّية من امل�اسب ع�� األرض، وهو فشل الثورة عموًما بم�ّونات املعارضة ومجالس •
ّ

ها �� فشل ا�حراك املس�

حة واملدنّية �� الداخل.
ّ

 ا�خارج، وم�ونات املقاومة والثورة املس�

تمّ��ت العملّيات العسكرّ�ة �� هذه املرحلة بمهاجمة القواعد العسكرّ�ة من جوّ�ة وغ��ها، واملقار األمنّية، وح�ى املرافق املدنّية  •

ه النظام قواعد لألمن وفرق املوت والشبيحة، ومما لم يتخ
ّ

ھ، و�سبب فارق مواز�ن القوى الكب��، تّم مما اتخذ
ّ
ه. وال شّك �� أن

ّ
ذ

ت ح�ى اليوم تظهر 
ّ
تطعيم هذه العملّيات بوسائل حروب العصابات، مع توّسع عملّيات ا�جهادّية �� التفخيخ واال�غماس، وال�ي ظل

 ر�اط.كمعاوض لغياب القّوة النارّ�ة، حيث ي��ز دورها �� االقتحام، ال �� الدفاع وال�� �عض 

21 
وت�املها إ�� ما �عرفھ اليوم، وهو قبل �ّل �ىيء نتاج عدم  ،صعود الفصائلّية وا�جهوّ�ةب تمّ��تإّن ا�حركة الثالثة من املقاومة املّس�حة 

ي االستثمار السيا�ىّي ا�حكيم �� م�اسب ا�حركت�ن األو�� والثانّية، و�دء تقو�ض املرجعّيات املتعلقة بالثورة واملقاومة وذلك ع�� إثر ت
ّ

ف�ى

، وانقضاضھ قبل �ّل �ىيء ع�� 2013نھ عن نفسھ ومشروعھ ر�يع ا�جهادّية املتأخرة، الفرادّية وا�حز�ّية، وتمدد تنظيم الدولة من �عد إعال 

ما �ش�لت ع�� هذا النح
ّ
 وشقيقھ تنظيم ج��ة النصرة، وع�� فصائل ا�جيش ا�حّر واإلسالمّية ا�حلّية. وإّن الفصائل ال�ي �عرفها اليوم إن

م الدولة وال�ي امتّدت خالل النصف االّول من عام و�دأت تتمايز أك�� مع حروب تنظي 2013�� النصف الثا�ي من عام  واستقّر تمايزها
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من �عد سيطرتھ ع�� الشرقية �املة وانحساره �� إدلب وحلب تحت وقع ضر�ات الثورة  2014وان��ت بإعالنھ ا�خالفة رمضان صيف  2014

 أشّد  �ّ�، ومع استخدام النظام ألس�حةواملقاومة. ع�� ا�جانب اآلخر تظافر ما سبق مع سفور التدخل األجن�ي اإليرا�ّي واملليشياوّي الشي

ا منذ مذبحة الكيمياوّي �� الغوطت�ن أغسطس وأوسع 
ً
؛ حيث تمكن حلف العدّو من تحقيق اخ��اقات اس��اتيجّية ان��ت �عزل 2013فت�

متّدة ع�� القلمون الغر�ّي، ج��ات الثورة كما �� عليھ اليوم، وذلك من خالل تصفية الثورة �� حمص املدينة وأر�افها ا�حاذية للبنان وامل

ومن خالل تصفية الثورة �� القلمون الغر�ّي وعزلها عن الغوطت�ن ع�� نحو شبھ تام، وعزل  والثورة، و�انت هذه رئة ا�ج��ة الوسطى،

� تنظيم الدولة مهّمة ب�� العمق االس��اتي�ّ� الفرا�ّي للثو 
ّ
رة ع�� سيطرتھ ع�� الغوطت�ن عن �عضهما البعض، وعن جنوب العاصمة. كما تو�

حوض الفرات ح�ى حلب. و�ان لصعود حزب االتحاد الديمقراطّي املستثمر �� نادي م�افحة اإلرهاب العال�ّي ع�� حر�ھ مع تنظيم الدول؛ 

 دوُر ثالثة األثا�� �� عزل قوى الثورة واملقاومة عن العمق ال���ّي والعرا�ّ� �ش�ل جزئّي.

حيث انحسر �ّل  طا�ع املناطقّية والفصائلّيةع�� نحٍو أو�ح رّ�ة واملقاومة �� هذه املرحلة، لكّ��ا أخذت ولْم تتوقف عملّيات الفصائل الثو 

، وانتا��ا طا�ع التنافس ب�ن الفرز اآلخذ بالتعمق، والتظاهر ع�� ش�ل مشاريع فصيل و�شكيل إ�� معقلھ األّول �عد تقطع ساحة الثورة

السّمة ا�حلّية للصراع، �سبب استدعاء النظام للتدخل تال�ىي ل�خطاب"، و الثورّي أو ا�جامع أو مخصوصة، مع ضياع "الطا�ع الوط�ّي 

ّية األجن�ّي صراحة، وتوفّر ظروف صعود ا�جهادّية املتأخرة ب�ل عللها الظاهرة والباطنة. و�ان آخر هذه العملّيات ما اسميھ الضر�ة الثالث

ا ملعارك الساحل وحماة ع�� امتداد سهل الغاب،  وحلب. قبل أْن تنطلق ال�ي أخرجت النظام وحلفھ من إدلب، ووفّرت عم ًقا عملّياتي�

حيث حققت أو�� أهدافها �� منع تدا�� النظام وحلفھ أو سقوطھ التام تحت وقع هذه  2015العملّيات الروسّية ا�جوّ�ة وال��ّية أوكتو�ر 

أساًسا �� معركة  تة بالغة، وذات أهمّية اس��اتيجّية عسكرّ�ة خط��ة، وتمثلالضر�ات، ومن ثّم إعادة احتالل قطاعات ذات أهمّية سياسيّ 

. وع�� 2012األهم �� الشمال منذ صعود دور لواء التوحيد �� حلب أواخر  املمر�لس، وهو  ممرحلب، ع�� عزلها عن الر�ف الشما�ّ� وعن 

 �� الشمال من حيث أهمّيتھ السياسّية والتار�خّية. العمل ع�� حصار املدينة والقضاء ع�� جيب الثورة واملقاومة األك��

ّر، و�� ب�ى �� هذه املرحلة الطو�لة واملمتّدة ح�ى اليوم حدثت الكث�� من التغّ��ات، غ�� املفيدة واملهّمة ع�� املستوى العام، �� ب�ى ا�جيش ا�ح

 أّن التغّ�� العام تم �� اتجاه�ن:
ّ

ح، إال
ّ

 العمل املس�

حة حسب ا�ج��ات، وتحت ضغط امليدا�ّي، أك�� منھ بدافع انتظام السياسيّي تمايز التجمعات امل •
ّ

العسكرّي، وهذا بالغ –س�

األهمّية برأيي، حيث حدث تقهقر �س�ّي مقارنة با�حركت�ن الثانّية والثالثة، فإلْن �انت هذه املرحلة شهدت �شوء غرف عملّيات 

 أّ��ا �انت �شكيالت غ�� هرمّية،  وغ�� ذات مواقع وظيفّية ثابتة، و�انت وج��ات و"جيوش" كب��ة ل�جيش ا�حّر، �شكيالت كب�� 
ّ

ة؛ إال

ع. تجمعات حلب ور�فها، تجمعات شمال حماة، تجمعات 
ّ
رخوة، وما هو مهم مناطقّية أك�� مقارنة مع ما سبق، أو مع ما هو متوق

ا�جنو�ّية كمعقل ل�جيش ا�حّر، كب�� ومع ذلك غ�� ، ا�ج��ة دار�ا كحالة نماذجّية مصغرةالساحل، تجمعات القلمون الشر�ّ�، 

نا�ج بما يكفي لي�ون النموذج األك�� لعمل سيا�ىّي عسكرّي منبثق عن الثورة. و�ش�ل مواٍز لذلك تطّور العمل السيا�ىّي امل�ات�ّي 

 عالمّية بدائية. ا�خاص بالتشكيالت والتجمعات، واملستقر �� دول ا�جوار، و�� م�اتب دعم وارتباط ووظائف سياسّية وإ

ظهور �شكيل جيش الفتح، وتنامي دوره مع معارك إدلب. و�عيًدا عن جدل ا�جهادّية املتأخرة، وعن جدل مشروع ج��ة النصرة؛  •

فما ��م�ي هنا هو اإلشارة إ�� أّن هذا التشكيل و�ما حقّقھ، جنًبا إ�� جنب مع فصائل ا�جيش ا�حّر �� الساحل وشمال حماة، لم 

يا�ىّي، كما �ان متوقًعا. وهنا أش�� إ�� نقطة جوهرّ�ة �� من ا�حقائق القطعّية �� العمل يكن عامل توحيد عسكرّي، وال س

 ومشروًعا ال تؤّدي إ�� التوحيد، ال
ً
 العسكرّي السيا�ىّي؛ و�� إّن االنجازات امليدانّية ال�ي تنطلق ف��ا أطراف من �و��ا متمايزة بنية

ما العكس، حيث يظهر التنافس والتحّ�� أك��، و�س�� قوى البتالع قوى ال السيا�ىو املوضو�ّ� وال القصدّي، ال امليدا�ّي 
ّ
ّي؛ وإن

ا  ما �سبي�
ّ
م أٍن انجازات معركة إدلب ليست �خمة باملطلق، وإن

ّ
نا يجب نظًرا أخرى. وإذ �سل

ّ
لطبيعة الصراع وا�حرب �� سور�ا؛ فإن

هادّية املتأخرة، وقرب ا�جهادّية؛ �� تح��ات م�حو�ة مّما قبل أْن نتذكر إ�� ذلك إ�� إّن هذه التح��ات وهذا التنافس من جانب ا�ج

ها؛ ا�سمت بت�جل الثمرات وإعالن مشاريع السلطة �� 
ّ
الثورة وا�حرب. كما إّن قوى الثورة واملقاومة عموًما، والفصائل ا�جهادّية �ل

 
�

لة األو��، وع�� إدارة الصراع من منطق مناطق النظام الوشيك �� حا �سقوطا�حالة السورّ�ة، ع�� تّوهم النصر أو قر�ھ متمثال

 التوحّش �� حالة الثانية.
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ا ودولّيا • فصائل من الثورة واملقاومة، بما ف��ا متدّينة  ؛انخراط عشرات الفصائل �� عملّية سياسّية ترعاها الدول الفاعلة إقليمي�

�النظر إ�� العموم وإ�� الصمت اإليجا�ّي من �عض غ�� وإسالمّية، وع�� رأسها حركة أحرار الشام اإلسالمّية وجيش اإلسالم. و 

 املنخرط�ن؛ ل
ّ

ــــــ ا�جهادّية  ـــــــــــــ ج��ة النصرة وأعدال القاعدة ــــــــــــــــ؛ وناصبت اآلخر�ن العداء ــــــــ مما هو مضمر ومعلن ــــــ م ترفضها إال

 تقالّية، أو صم��م ع��ا.�سبب قبولهم للعملّية التفاوضّية والسياسّية، االن

ح، وتحت التصنيفات الواردة أدناه أتحدث عن أفراد 
ّ

كنتيجة لطبيعة التدافع السابق صرنا إ�� تمايز القوى التالية �جهة ا�حراك املس�
، وال أش�� 

ً
� ب�ى صلبة مكتملة إ�تماًما وجماعات وفصائل، كما أتحّدث عن اتجاهات رأّي داخل املقاتل�ن وداخل الثورة ومجتمعا��ا إجماال

 ونا�جة كتصنيف ناجز وفق املعاي�� املق��حة؛

و�� قوى ا�جيش السورّي ا�حّر، وال�ي ترفع رايتھ، وتتس�ى بھ صراحة، وخطا��ا فرع ع�� خطابات املؤسس�ن األوائل؛  :قوى الثورة .1

 .، من الثّوار أساًساوهم ا�حركة األو�� من املنشق�ن واملتس�ح�ن

نخرطوا أساًسا �� ا�حراك سواء ممن قل منشقون،  أو�� فصائل قرب ا�جيش ا�حّر، قوامها متس�حون مدنيون، و  :قوى املقاومة .2

ة، وم��م متدين السمة؛ والتدين واإلسالموّ�ة �� حّقهم سابق أو ممن السل�ّي أم
ّ
 أك�� محايث  لم يفعلوا، وم��م إسالموّي ا�خل

ح، وهو عموًما مح�ّ� متو 
ّ

بدرجات متفاوتة ب�ج�ن من ا�خطابات السابقة للثورة، من إخوانّية وسلفّية   أثرالحق �حالة التس�

ا ل�و��م قوى مقاومة �ش�لت �� ا�حركت�ن  أو ،بطرق شّ�ى إ�� ا�جيش ا�حّر عموًما وجهادّية. وهؤالء ينتسبون  ا حر�
ً

�سمون جيش

، مع مطاوعة كب�� 
ً

 قليال
ّ

 ة.األو�� الثانية، ولم تفارق مشروع الثورة إال

ولم تظهر كفاعل سيا�ىّي و�انت أقّل حضوًرا وظهوًرا، نواها �� ا�حركة األو��،  أو ت�املتو�شأت  :ا�جماعات اإلسالموّ�ة ا�حلّية .3

ن�ًجا  ح�ى ا�حركة الثانّية، وم��م األقرب إ�� ا�جهادّية، أو ا�جهادّية املعّدلة ا�حلّية، م��م السلفّية أو اإلخوانّية عموًما. وهم أك��

ن قوى املقاومة �جهة تخيلهم ا�خصوص ألنفسهم وملشاريعهم. وهؤالء صعدوا كحركة مقاومة مع ارت�ازهم ع�� فكر وخطاب م

 .للثورة، تم �عديلھ �ش�ل راجع بما يالئم الثورة وجدلهاسابق  محدد

ا،  :ا�جهادّية املتأخرة .4 ا، ومعت�ً�ا سياسي� ا ميداني� ر �سبي�
ّ

ة �� ظهور متأخ
ّ
، و�� عائدة إ�� فكٍر جهادّي القاعدة "ج��ة النصرة"متمثل

   معولم ومهاجر �� طبعھ، سابق ومتجاوز لسور�ا والثورة،
ّ
جزًءا مهًما من حيثّيات  ھ ح�ن ا�حديث عن ج��ة النصرة  فإّن إال إن

ع�� القناعة   دعوة ما،االستجابة ل وليس  ،حيال حرب إبادةمجتمعات  قاومةم وآلّيات وتوسعها �� سور�ا �� حيثّيات حضورها

تغاير م مع حضور أقّل  ،�� إدلبوثقلها فيما آلت إليھ األوضاع ح�ى تار�خھ   .ابتدًءاومشروعها السيا�ىّي  (مجاًزا) ا�جهادّية  بفكر

نصرة األهمّية �� بقّية ا�ج��ات، وأعدالها من جماعات يبلغ عددها بضعة عشر، و�� جماعات صغ��ة عدًدا وأثًرا مقارنة بج��ة ال

 الثورةمشروع الء عموًما من مفار�� تنظيم الدولة، ومن مفار�� ؤ وه  من جهة ومقارنة بقوى الثورة واملقاومة من جهة أخرى.

 .4، وأساسھ من 3و 2أك��. و�ضم جيش الفتح من  السيا�ىيّ 

 خاتمة
ح  آلّيات وحدثّيات�� سلسلة املقاالت السابقة محاولة أو�� لشرح 

ّ
 �جتمعات تتعرض �حرب استئصال حالاملقاومة �� �شوء ا�حراك املس�

ت �� دول�ّي  مجرمة ثور��ا ع�� أوضاع وضيعة وسيئة عاش��ا طوال عقود تحت سلطة
ّ
ار. فاسدة وقاتلة تمثل

ّ
هذه  وصدوًرا عن حافظ و�ش

�انت اإلضاءة ع�� أهمّيتھ السياسّية و بناه وأصولھ، وتطّورهما.  ا�حدثّية املركزّ�ة وا�خط��ة �انت مقار�ة ا�جيش السورّي ا�حّر �� عمومّيات

ع�� �سق الثورة، ول�ونھ حركة املقاومة األو�� زمًنا وأثًرا ومع�ًى. ومن هنا تّم تمي�� دالالت مختلفة لالسم �� أوساط  االبالغة بوصفھ فرعً 

ما �انت
ّ
تلك القوة الثورّ�ة ال�ي  وهو يحتوي  ولة ع�� نحٍو واع وغ�� واٍع.متدا شباب الثورة، و�� دالالت ليست مف��ضة من ال�اتب، وإن

�� مخصوص لسور�ا، وتلك يوتحقيق �غ الوضع القائم تنتسب لھ اسًما وخطاًبا وتنظيًما ومشروعها مشروع الثورة وأساسھ إسقاط النظام

  القوى ال�ي ال تنتسب إليھ
ً
ما تنسب  ،�ّل العناصر السابقةل اوفًق  صراحة

ّ
ا إليھوإن حيث إّن �شأ��ا  با�جيش ا�حّر، آخر�ن�س�ى من  و، أجزئي�

  �� األخرى �انت ع�� نحٍو مهيمن كحالة مقاومة.
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